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Resumo 

 

 

 

 
 

Este estudo tem por objetivo explorar a vivência do processo de transição para 

uma posição de liderança, dando resposta a três principais questões de investigação (QI): 

QI1: Quais as etapas do processo de transição? QI2: Quais os desafios que os líderes 

enfrentam durante o processo? QI3: Como é que os líderes gerem o processo? Realizou- 

se um estudo de caso único qualitativo longitudinal, de tipo exploratório e descritivo. Para 

a recolha de dados recorreu-se à entrevista, à Técnica dos Incidentes Críticos e ao 

SISDAT. Os resultados revelam que o processo de transição poderá iniciar-se com uma 

etapa de reflexão por parte do futuro líder, onde este pondera se as suas características 

pessoais se adequam ao cargo. No que se refere aos desafios do processo, identificaram- 

se: a adaptação às novas tarefas, aprender a delegar, ganhar autoconfiança, gerir pessoas, 

ter que gerir pedidos com base em relações pessoais, mudar para a modalidade de 

teletrabalho e a resistência a mudanças. Estes desafios foram geridos com o recurso a 

comportamentos que refletem as estratégias defensivas apontadas por McCluskey (2010), 

a ativação do sistema de vinculação e a auto-regulação do self. Os resultados deste estudo 

poderão apoiar as organizações e os próprios líderes a fazer alterações necessárias para 

lidar com este processo, de forma a geri-lo de forma mais eficaz. 

 

 
Palavras-chave: Liderança, líder, processo de transição, estratégias, emoções. 
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Abstract 

 

 

 
This study aims to explore the experience of the transition to a leadership position, 

answering three main research questions (IQ): IQ1: What are the stages of the transition 

process? QI2: What are the challenges that leaders face during the process? QI3: How do 

leaders manage the process? An exploratory and descriptive qualitative longitudinal 

unique case study was carried out. For data collection, the interview, the Critical Incident 

Technique and SISDAT were used. The results reveal that the transition process may start 

with a reflection stage on the part of the future leader, where he ponders whether her 

personal characteristics are suitable for the position. In regard to the challenges of the 

process identified, they are: adapting to new tasks, learning to delegate and trust, gaining 

self-confidence, managing people, having to deal with requests for help, changing for 

teleworking and resistance to change. These challenges were managed using behaviours 

that reflect the defensive strategies pointed out by McCluskey (2010), the activation of 

the linking system and the autoregulation of the self. The results found in this study may 

help organizations and leaders themselves make the necessary changes to deal with this 

process, to manage it more effectively. 

 
 

Keywords: Leadership, leader, transition process, strategies, emotions. 
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Résumé 

 

 

 

 
 

Cette étude vise à explorer l'expérience de la transition vers une position de 

leadership, en répondant à trois questions de recherche principales (QI): IQ1: Quelles sont 

les étapes du processus de transition? QI2: Quels sont les défis auxquels les dirigeants 

sont confrontés au cours du processus? QI3: Comment les leaders gèrent-ils le processus? 

Une étude de cas unique longitudinale qualitative, du type exploratoire et descriptive a 

été réalisée. Pour la collecte des données nous avons eu recours à l'Interview, à la Méthode 

des Incidents Critiques et au SISDAT. Les résultats trouvés révèlent que le processus de 

transition peut commencer par une phase de réflexion de la part du futur leader, où il se 

demande si ses caractéristiques personnelles sont adaptées au poste. En ce qui concerne 

les défis du processus, on identifie: s'adapter à de nouvelles tâches, apprendre à déléguer 

et faire confiance, gagner en confiance en soi, gérer les gens, devoir faire face aux 

demandes d'aide, changer pour le télétravail et la résistance au changement. Ces défis, ont 

été gérés avec le recours à des comportements qui reflètent les stratégies défensives mises 

en avant par McCluskey (2010), l'activation du système d'enchaînement et 

l'autorégulation du self. Les résultats de cette étude peuvent soutenir les organisations et 

les dirigeants eux-mêmes à apporter les changements nécessaires pour faire face à ce 

processus, afin de le gérer plus efficacement. 

 

 
Mots clés: Leadership, leader, processus de transition, stratégies, émotions. 
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Introdução 

 

 

 

 
As organizações podem ser entendidas enquanto sistemas sociais constituídos por 

humanos que interagem juntos (Brandão, Miguez, & McCluskey, 2016) e onde se 

observam processos de liderança. São diversos os estudos sobre liderança, em especial 

acerca da sua definição e da descrição daquilo que os líderes devem fazer (Yukl, 1998; 

Hill, 2010). Estes estudos suportam a ideia de que a liderança é um processo complexo, 

que passa por guiar e influenciar os outros a seguir uma determinada direção de forma a 

atingir um certo objetivo (Borkowski, 2005). A Psicologia das Organizações, porém, não 

tem focado os desafios pelos que os líderes atravessam (Almeida, 2018), nem as suas 

emoções, em especial o medo, que se revela uma emoção presente no dia a dia dos líderes 

em geral (O’Connor, 2006). Um dos principais desafios que os líderes enfrentam nas 

organizações é o processo de transição para posições de liderança, sendo que este 

despoleta as suas emoções e muitas vezes é pouco valorizado, até mesmo pelos próprios 

(Almeida, 2018). 

Este estudo explora o impacto que o processo de transição para uma posição de 

liderança tem nos líderes, como estes o gerem e o apoio que recebem. O texto está 

estruturado em duas partes. A primeira parte destaca os modelos da liderança e os desafios 

que o papel de líder envolve, o processo de transição para a posição de liderança e, ainda, 

como a TABEIS contribui para o novo líder superar os desafios e o processo que vivencia. 

A segunda parte apresenta a dimensão empírica do estudo, com enfoque para os 

resultados e as suas principais conclusões. 
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Parte I – Enquadramento Teórico 

 

 

 

 
1. Liderança: modelos e desafios 

Northouse (2016) define a liderança como um processo pelo qual um indivíduo 

influencia um grupo para alcançar um objetivo comum. Este é um tema alvo de inúmeros 

estudos e, por isso, há múltiplas definições e teorias que tentam explicar este conceito, 

desde as mais iniciais, como a Teoria dos Traços (e.g., Bennis & Nanus, 1998) e as 

Teorias Situacionais (e.g., Yukl, 1989), à Liderança Transacional (e.g., Bass, 1985) e, 

mais recentemente, as chamadas Teorias da Nova Liderança (e.g., Avolio, 1999). 

A Liderança Transacional é uma forma de liderança comumente presente na 

sociedade de hoje. Segundo este modelo o líder deve reconhecer e compensar o bom 

desempenho dos subordinados, clarificando objetivos e dando o apoio necessário para 

que estes sejam alcançados eficazmente (Robbins & Judge, 2013). As Teorias da Nova 

Liderança surgiram nos anos oitenta do séc. XX e reúnem teorias mais recentes, como a 

Liderança Transformacional. À luz desta teoria, os líderes devem trabalhar em conjunto 

com os subordinados no alcance de soluções inovadoras para problemas complexos, para 

que estes indivíduos desenvolvam o seu lado mais responsável (Bass, Avolio, Jung, & 

Berson, 2003). Esta teoria destaca o comportamento simbólico do líder, o líder visionário, 

aquele que transmite mensagens inspiradoras, o líder emocional, com valores ideológicos 

e morais, o líder que dá atenção individualizada e o líder que valoriza a estimulação 

intelectual. Sugere, ainda, que o líder transforma os valores de ordem mais alta dos seus 

seguidores, de modo a que estes se identifiquem com a sua visão e trabalhem em prol da 

mesma, e defende que estes líderes se preocupam com o bem estar dos seus seguidores, 

o que influencia positivamente as suas atitudes, comportamentos e desempenho (Avolio, 

Walumbwa, & Weber, 2009). 

Apesar das diferenças entre estes dois tipos de liderança (i.e., a Transacional e a 

Transformacional), a literatura comprova que estas se complementam, na medida em que 

se a Liderança Transacional permite construir a relação entre o líder e os subordinados, 

ao esclarecer objetivos e expectativas e recompensar o trabalho eficaz (Bass, 1985), a 

Liderança Transformacional promove o desenvolvimento dos subordinados, inspira e 

motiva, torna-os inovadores e criativos (Avolio, 1999). 
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Desafios da Liderança 

Apesar de ser ainda escassa a literatura acerca dos desafios ou as dificuldades que 

se colocam perante aqueles que desempenham funções de liderança, é possível encontrar 

alguma literatura sobre o tema. 

O’Neill e Nalbandian (2018) focam três principais desafios da liderança. O 

primeiro desafio prende-se com o papel e a responsabilidade que o líder tem de assumir; 

o processo de transição de subordinado para líder, ou de pessoa externa à organização 

para líder; e, também, o facto de ter de potenciar o envolvimento dos subordinados com 

a organização. Por sua vez, Hay (2014) identificou outras situações que se revelam 

difíceis para um novo líder na organização: a tensão que este sente no momento de 

assumir a sua identidade perante a organização; a pressão para manter o entusiasmo 

perante os outros, pondo muitas vezes o que sente de lado; a tentativa de melhorar 

constantemente a sua autoconfiança, que acaba por ter grande impacto na dos outros; a 

pressão para saber tudo, tendo medo de errar perante a equipa; o facto de não conseguir 

fazer tudo sozinho e ter dúvidas; contactar com o público e ter que agir com este consoante 

aquilo que é expectável; e, ainda, o facto de não conseguir ser ele próprio e não conseguir 

estar a 100% na posição de líder, o que cria dúvidas em relação à sua capacidade para 

desempenhar o cargo. 

A acrescentar a estes desafios, importa considerar as várias expectativas que 

existem em relação ao líder, sendo que este desempenha um papel fundamental no 

aumento da produtividade e na harmonia organizacional dos seus colaboradores (Stoner 

& Freeman, 1999). Segundo Gaiter (2013), há expectativas sobre os líderes por parte dos 

seus subordinados: estes devem entender as relações e interações dentro das organizações, 

conhecer a equipa de trabalho, saber observar e interagir, ter uma visão clara da 

organização, estar disponível para ajudar, ter confiança, carácter e integridade, ser 

honesto, de forma a motivar e inspirar os seus subordinados, ter coragem e prontidão para 

correr riscos e tomar decisões relacionadas com desafios e mudanças constantes. Para a 

sociedade em geral, é expectável que o líder tenha o controlo da situação, o conhecimento 

necessário e esteja sempre correto, prevalecendo uma visão heroica sobre si (Yukl, 1989). 

Para Watson (1994), a personificação do líder como uma figura heroica inibe a 

sua capacidade de desenvolvimento e não reconhece que este, à semelhança de todo o ser 

humano, sofre com ansiedade e a necessidade de encontrar significado nos seus 

subordinados. Assim, a visão que a sociedade tem do líder mostra-se irrealista, uma  vez 
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que o sucesso da organização é determinado por múltiplos fatores, tanto internos como 

externos, e não por uma só figura (Yukl, 1989). 

Por conseguinte, é importante ter em consideração a diferença entre as identidades 

sociais e as auto identidades, ou seja, o que os outros esperam que o líder seja e o que ele 

realmente é, sendo que tal influencia as suas emoções e o seu desenvolvimento, o que se 

revela um desafio, pelas expectativas que lhes são colocadas, e geram pressão, ansiedade, 

culpa e frustração, o que incapacita uma resposta eficaz à organização (Hay, 2014). 

 

 

2. Transição para uma posição de liderança 

Qualquer que seja o processo de transição que um indivíduo experiencie é 

importante considerar as diversas alterações que inevitavelmente ocorrem na sua vida 

(Sargent & Schlossberg, 1988), para que, desta forma, seja possível compreender futuros 

comportamentos, atitudes e desempenhos (Brandão, Santos, & Peres 2020). Contudo, 

pouco se sabe sobre o processo de transição para uma posição de liderança. Face a esta 

ausência na literatura, importa considerar contributos na área da integração no contexto 

organizacional. 

Quando um trabalhador recém-admitido integra uma organização, ele passa a 

conhecer uma nova cultura. A integração dessa cultura permite que ele se identifique com 

esta e com os seus objetivos (Delvas, 2017), melhorando o seu desempenho e potenciando 

o comprometimento com a organização (Silva & Fossá, 2013). À adaptação entre o 

colaborador e a organização dá-se o nome de socialização, sendo esta definida como um 

processo de aprendizagem e formação, em que o novo membro conhece o que é 

necessário para se integrar na organização, aprendendo valores, normas, objetivos, 

padrões de comportamento e de responsabilidade da mesma (Schein, 1971). 

Segundo Feldman (1976) quando um indivíduo integra uma organização ele 

vivencia três fases. A primeira fase, denominada por “getting in”, diz respeito ao período 

antecedente à entrada na organização, em que o indivíduo procura informação sobre a 

organização, procura perceber a imagem que esta possui e se as suas competências se 

adequam ao que é exigido na função. Na segunda fase, denominada por “breaking in”, o 

indivíduo integra a organização, tornando-se membro do grupo de trabalho. O trabalhador 

tem como função estabelecer relações com os novos colegas de trabalho e com os seus 

superiores hierárquicos e aprender a desempenhar e a gerir as tarefas que a nova função 
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exige. Na terceira fase, "settling in'', o trabalhador encontra um maior equilíbrio e 

estabilidade, adaptando-se à nova realidade; porém, quando tem que resolver um 

problema, pode deparar-se com dois tipos de conflitos: o conflito entre a vida profissional 

e pessoal (que pode desencadear-se devido aos novos horários do trabalhador ou devido 

à incapacidade de conciliar as preocupações associadas ao trabalho com as preocupações 

e obrigações familiares) e o conflito entre grupos de trabalho na organização (que pode 

gerar-se devido à diversidade de expectativas e ideais que cada grupo espera e defende) 

(Feldman, 1976). 

Considere-se agora o trabalho exploratório desenvolvido por Brandão, Santos e 

Peres (2020) e que avança com uma proposta de modelo de transição para uma posição 

de liderança. O modelo propõe que este processo engloba três etapas: Aprendizagem, 

Autonomização e Consolidação. Na fase da Aprendizagem o novo líder aprende a 

desempenhar a nova função, sendo que aqui pode ou não haver o acompanhamento de 

alguém mais experiente na organização. Esta será a fase de maior stress e pressão para o 

indivíduo, pela falta de conforto no novo papel, por ainda não saber como o desempenhar. 

A segunda etapa é a Autonomização, em que há a adaptação ao posto de trabalho, 

passando a assumir-se o desempenho total das funções e efetivamente o cargo de líder. 

Nesta fase o líder desenvolve uma noção mais clara da função e daquilo que o cargo 

implica, o que envolve o planeamento de tarefas e a adaptação à nova realidade tanto a 

nível das tarefas como a nível das relações com colegas, subordinados e superiores, sendo 

que esta é, ainda, uma fase de dúvidas. Por último, a Consolidação, a etapa em que há o 

ajuste final à nova função em que, apesar de continuarem a existir certos 

constrangimentos, há um novo modo de funcionamento e maior estabilidade (Brandão et 

al. 2020). 

Brandão e colegas (2020) sublinham algumas dificuldades ou desafios que são 

vividos durante o processo de transição para esta posição, como a dificuldade em obter o 

reconhecimento de pares e subordinados, o que resulta no empobrecimento da rede de 

apoio na organização; a dificuldade em assimilar todas as novas tarefas e 

responsabilidades e a pressão para as realizar e assumir; a dificuldade de reconhecimento 

e a perceção de ter de provar que a promoção é merecida; e, ainda, a dificuldade de impor 

o papel de líder com credibilidade. Mas, se por um lado todas estas dificuldades são 

inibidoras e se associam a sentimentos negativos, por outro são sentidas como forças 

impulsoras e como um voto de confiança da organização por reconhecer as competências 
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dos novos líderes, o que gera maior segurança aos próprios, e permite que estes mostrarem 

o seu valor enquanto profissional. 

Assumir um novo posto de trabalho é um processo gerador de stress e ansiedade, 

uma vez que implica que o novo membro se depare com obrigações, compromissos, novas 

tarefas e uma nova chefia, o que muitas vezes entra em conflito com os seus valores e 

objetivos pessoais. Desta forma, dá-se um processo de ajustamento recíproco, um período 

lento e de difícil adaptação, em que ambas as partes procuram influenciar a outra no 

sentido de fazer prevalecer os seus objetivos (Chiavenato, 2010). 

O novo líder pode ser alguém que já integra a organização e que transita de 

subordinado para líder, como alguém externo à mesma, sendo que em qualquer das 

situações este enfrenta um novo processo (O’Neill & Nalbandian, 2018). A adaptação do 

líder ao seu novo cargo é um processo que decorre ao longo do tempo (Day, Fleenor, 

Atwater, Sturm, & McKee, 2014) e que não é linear, sendo caracterizado por momentos 

de alta e de baixa aprendizagem, onde podem ocorrer regressões (Day & Sin, 2011). Além 

do mais, é um processo que depende de vários fatores, como as características pessoais, 

as experiências de vida, os interesses e a motivação para mudar e desenvolver-se (Esper, 

2015). As novas responsabilidades assumidas pelos líderes, nomeadamente a 

coordenação de pessoas, poderão levar a alterações na vida destes, com a adoção de novas 

regras, novos papéis, novas relações e distanciamentos de antigos colegas, o que poderá 

alterar a forma como os próprios orientam as suas vidas e alcançam os seus objetivos 

(Brandão et al., 2020). Assim, nas organizações, deve estar presente o treino, a formação 

e o desenvolvimento de competências do líder, tendo em conta os objetivos específicos 

de cada situação, sendo que estes podem ser determinados através de variadas técnicas, 

como os incidentes críticos, e é necessário, também, avaliar o seu impacto, a fim de aferir 

se os objetivos iniciais foram cumpridos (Saraiva & Brandão, 2016). 

Schlossberg (2011) apresenta um modelo de transição que assenta em quatro “S” 

(Situation, Self, Support e Strategies for coping), que tem como fim apoiar um indivíduo 

a gerir um processo de transição. O primeiro S – Situation (i.e., situação) diz respeito à 

necessidade de compreender que tipo de situação o sujeito está a enfrentar e a forma como 

este a vê, ou seja, se existem outras situações de stress em simultâneo e se este momento 

de transição é encarado de forma positiva ou negativa. O segundo S – Self diz respeito à 

capacidade de o indivíduo gerir a transição, ou seja, se este é otimista, resiliente ou ágil 

para lidar com a existência de ambiguidade. O terceiro S – Support defende que o apoio 
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existente por parte de outrem durante este processo é essencial para o bem-estar do 

indivíduo. Já o quarto S – Strategies for coping, afirma que não existe uma estratégia de 

coping “milagrosa” para lidar com a situação, sendo que cada indivíduo deve identificar 

as estratégias que lhe permitem lidar com a transição da uma melhor forma, de maneira a 

respeite o seu bem-estar. 

 

 

3. Compreendendo os desafios e as transições da liderança com recurso à TABEIS 

Heard, Lake e McCluskey (2012) desenvolveram a TABEIS – Theory of 

Attachment Based Exploratory Interest Sharing – um modelo utilizado para compreender 

a vivência de diferentes situações por parte dos indivíduos, explorando as dinâmicas entre 

os seus sistemas de autodefesa e de vinculação (Heard, Lake, & McCluskey, 2012). À luz 

deste modelo (que se baseia no trabalho de Bowlby), o comportamento humano é baseado 

em sistemas sociais e em objetivos pessoais, fundamentais para alcançar o bem-estar 

(Heard, Lake, & McCluskey 2012). Existem sete sistemas biológicos, dependentes uns 

dos outros: o sistema de partilha de interesses, o sistema afetivo e sexualidade, o sistema 

de autodefesa do self, os sistemas de ambiente interno e de ambiente externo de suporte 

ou de não suporte (McCluskey, 2010) e, ainda, os sistemas caregiving e careseeking. O 

sistema caregiving refere-se aos comportamentos de proteção e apoio para com alguém 

que seja dependente ou que se encontre momentaneamente em necessidade, enquanto o 

sistema careseeking diz respeito ao desejo que todos temos de procurar e encontrar quem 

cuide de nós, que atenda às nossas necessidades, de modo a aliviar o medo que sentimos 

em certas situações (Neath & McCluskey, 2019). 

Quando os sete sistemas estão regulados o comportamento exploratório mantém- 

se ativo (Heard & Lake, 1997), o que permite ao indivíduo conhecer novas realidades, 

realizar novas aprendizagens, evoluir, relacionar-se com os outros e tornar-se autónomo, 

o que potencia o aumento da autoestima (McCluskey, 2005). Porém, quando a ansiedade 

despoleta, o sistema de autodefesa do self é ativado e domina todas as ações, interferindo 

na criatividade e no sistema exploratório do indivíduo (Neath & McCluskey, 2019). Isto 

pode dar origem a um comportamento de evitamento/fuga do problema ou da situação 

que está a afetar o bem estar (i.e., flight), um comportamento de ataque contra o problema 

(i.e., fight) ou, ainda, um comportamento de paralisação e falta de reação perante a 

situação (i.e., freeze) (McCluskey, 2010). Quando não há ninguém com quem o indivíduo 
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tenha empatia, com quem partilhe interesses, que dê algum tipo de apoio, este acaba por 

não conseguir dar resposta aos seus desafios. Porém, quando tem alguém do seu lado (i.e., 

um caregiver), que o ajude a dar uma resposta, o seu sistema exploratório vai novamente 

entrar em ação e vai conseguir encontrar uma resposta adequada a cada situação (Neath 

& McCluskey, 2019). 

A Teoria da Vinculação define o líder eficaz como aquele que é disponível e 

responsivo às necessidades psicológicas e instrumentais dos seus seguidores (Ronen & 

Mikulincer, 2012), que apoia e promove a autonomia do subordinado, fazendo com que 

este crie uma relação de confiança consigo, onde encontre o apoio que necessita (Hazan 

& Shaver, 1990). 

À luz deste modelo, em contexto organizacional, o líder pode assumir o papel de 

caregiver (aquele que cuida, que dá apoio/suporte) e o subordinado o papel de careseeker 

(aquele que necessita de cuidado, de apoio e suporte). Quanto mais segurança o líder 

depositar no subordinado, mais este tem a sensação de que é capaz de melhorar as suas 

competências, de ser autónomo e de dar uma resposta eficaz aos desafios com que se 

depara (Popper & Mayseless, 2003). Ao invés, se a vinculação for menos segura, a 

eficiência do subordinado poderá ser afetada negativamente, poderá ser mais agressivo, 

distante, menos atento e constante (Hardy & Barkham, 1994). 

Mas, importa, também, considerar as próprias necessidades e os desafios do líder, 

uma vez que este está sujeitos a pressões internas, externas e relacionais (Hay, 2014). 

Considerando o postulado pela TABEIS, é possível afirmar que, para ultrapassar os 

desafios com que se depara, o líder pode recorrer a várias estratégias. Pode apoiar-se na 

família, nos amigos e na equipa (caregivers), de forma a manter o equilíbrio interno e 

externo e a dar uma resposta eficaz a cada situação. Por outro lado, caso este tenha um 

sistema de ambiente interno de suporte, que permita que tenha confiança em si mesmo, 

pode ter a capacidade de ultrapassar os desafios sozinho, encontrando soluções para os 

confrontar (Heard et al., 2012). 

Assim, quando o líder se depara, ao longo da sua função, com situações que podem 

gerar medo de falhar, de perder o controlo, medo da mudança, medo de não estar à altura 

das expectativas ou medo de perder o seu cargo (Barkouli, 2015) ou com situações 

desafiantes, que se revelam novidade, pode haver a necessidade de encontrar apoio no 

outro para gerir os desafios. Aqui o líder assume o papel de careseeker, de forma a 
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adaptar-se, o que é essencial para o desenvolvimento pessoal e organizacional, potenciado 

a motivação, a comunicação e os recursos necessários para lidar com as situações (Wood 

& Bandura, 1989). Desta forma, mostra-se necessário, além de desenvolver as 

capacidades do líder enquanto caregiver eficaz para que consiga responder aos desafios 

da equipa, desenvolver o papel de careseeker, para que seja capaz de solicitar apoio, 

ultrapassando os receios que tem em fazê-lo. Desta forma, é fundamental aprofundar os 

conhecimentos neste campo, de modo a desenvolver-se programas adequados e eficazes 

para o desenvolvimento do líder nas organizações. 

É unânime que no processo de transição para posições de liderança os indivíduos 

vivenciam diferentes valores, atitudes, situações e expectativas, que poderão gerar medo 

de falhar, de perder o controlo, de não ser apreciado, medo da mudança, de não 

corresponder às expectativas ou até de perder a carreira (Barkouli, 2015). Assim, este é, 

sem dúvida, um processo de desenvolvimento pessoal, que desperta emoções e as altera. 

Porém, as emoções do líder não são tão valorizadas pelo próprio quanto deveriam, sendo 

que os próprios líderes valorizam mais as emoções e o estado emocional dos seus 

subordinados do que os seus. No geral, os líderes tendem a isolar-se mais do que a 

partilhar as suas emoções, em vez de as tentarem regular (Almeida, 2018). Almeida 

(2018) constatou, ainda, que durante o processo de transição para a liderança são várias 

as situações que podem ativar o sistema de autodefesa dos líderes, nomeadamente: as 

expectativas definidas por si ou pelos outros; a incerteza; a possibilidade de errar; a 

mudança; a falta de envolvimento dos subordinados; ou os conflitos no trabalho. 

Constatou, também, que para manter ativo o seu sistema exploratório os líderes recorrem 

a diversas estratégias, desde o desenvolvimento de competências, as atividades de 

relaxamento, a autorreflexão, estar próximo dos colaboradores, ao suporte recebido por 

parte da família, amigos e pares. 

 

 

Pertinência do estudo e objetivos definidos 

A literatura tem dado atenção ao que o líder faz, mas não aos desafios com que 

este se depara. Assim, revela-se fundamental conhecer as situações críticas com que lida, 

as estratégias de defesa que utiliza, as suas perceções face às diversas situações e o 

impacto que estas têm em si (Castro & Brandão, 2017). Este estudo foca a problemática 

do processo de transição para uma posição de liderança, dando seguimento ao estudo de 
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Brandão e colegas (2020). Pretende-se perceber como os líderes vivenciam o momento 

de transição para uma posição de liderança e que estratégias utilizam. Verifica-se na 

literatura pouco enfoque relativamente a este processo, o que aumenta a pertinência 

deste estudo, relevante do ponto de vista académico e do ponto de vista da Psicologia das 

Organizações. Visa-se ir além da abordagem dogmática que apresenta os líderes como 

seres inabaláveis, procurando considerar as suas fragilidades e seguindo uma abordagem 

mais humanista, o que poderá apoiar a definição de estratégias que promovam o seu 

bem-estar durante o referido processo. 

Este estudo possui os seguintes objetivos específicos: (1) identificar as etapas do 

processo de transição para uma posição de liderança; (2) caracterizar os desafios que os 

líderes enfrentam neste processo; e (3) analisar as estratégias utilizadas pelos líderes para 

lidar com esses desafios. Daqui derivam três principais questões de investigação (QI’s): 

Q1: Quais as etapas do processo de transição? 

 
Com esta QI pretende-se descrever o processo de transição para uma posição de 

liderança, identificando as suas principais fases. Parte-se do modelo desenvolvido por 

Brandão e colegas (2020), procurando obter suporte para o mesmo. 

Q2: Quais os desafios que os líderes enfrentam durante o processo? 

 
Com esta QI pretende-se caracterizar os desafios que os líderes enfrentam no 

processo de transição para uma posição de liderança. 

Q3: Como é que os líderes gerem o processo de transição? 

 
Com esta última QI pretende-se identificar como é que os líderes gerem o processo 

de transição para uma posição de liderança, nomeadamente quais as estratégias adotadas 

(e.g., apoio dos superiores, do departamento de RH, de psicólogo das organizações, apoio 

externo à organização…) e quais as emoções vivenciadas durante o processo. 
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II- Estudo empírico 

 

 

1. Design 
 

Tendo em conta os objetivos definidos, optou-se por um estudo de caso único 

longitudinal com abordagem qualitativa, um design que permite obter dados detalhados e 

uma compreensão profunda, para além de possibilitar uma visão holística da problemática 

(Flick, 2005). Trata-se de um estudo de tipo exploratório (Sandelowski, 2001), que é o 

mais apropriado para fenómenos pouco investigados, como aquele que focamos, 

permitindo um entendimento mais profundo do tema. É também do tipo descritivo, dado 

que se pretende obter uma descrição o mais aprofundada possível sobre o fenómeno 

(Sampieri, Collado, & Lucio, 2006). 

Considerando o interesse em explorar de forma aprofundada a vivência da 

transição para uma posição de liderança por parte dos próprios líderes, decidiu-se que o 

desenho metodológico mais adequado a aplicar seria o estudo de caso, uma vez que o 

fenómeno a ser estudado se encontra inserido num contexto da vida real e é atual (Yin, 

2009). Em específico, trata-se de um estudo de caso único, o que possibilita identificar o 

que é particular ao indivíduo, mas também considerar pontos de interseção com as 

experiências de outros indivíduos, relatadas na literatura existente. Possibilita, ainda, uma 

compreensão profunda dos processos organizacionais e sociais, com resposta a questões 

acerca do “como” e do “porquê”, através da elaboração de poucas questões de 

investigação (Hartley, 2004). 

 

 
2. O Caso 

 

De forma a identificar participantes com as características pretendidas – sujeitos 

que tenham assumido uma posição de liderança recentemente – foram contactadas 

organizações, via correio eletrónico, identificando-se a equipa de investigação, o objetivo 

e a pertinência do estudo, a técnica de recolha de dados e a relevância da colaboração 

nesta investigação. 

O líder que representa o caso focado é um indivíduo do sexo feminino, com 45 

anos de idade, licenciada em Direito. É casada e tem uma filha, estudante e menor de 

idade. Terminou o curso em 1997 e em 1998 iniciou o estágio de advocacia e ao mesmo 
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tempo uma pós-graduação na área do Direito do Urbanismo. Trabalha na Função Pública 

desde 1998 e na atual organização há cerca de cinco anos. 

A participante ocupa o papel de Chefe de Divisão em regime de substituição desde 

o início do mês de Janeiro do presente ano. Conforme indica o Artigo 27.º da Lei n.º 

128/2015, o regime de substituição é exercido em cargos de dirigentes “nos casos de 

ausência ou impedimento do respetivo titular quando se preveja que estes 

condicionalismos persistam por mais de 60 dias ou em caso de vacatura do lugar”. A 

participante lidera nove pessoas de forma direta e que integram a sua divisão. Também 

coordena cerca de dez pessoas deslocadas fisicamente da organização. É liderada por dois 

diretores de níveis hierárquicos distintos. 

 

 
3. Técnicas de recolha de dados 

 

Foram utilizados três instrumentos de recolha de informação: a entrevista semi- 

estruturada, a Técnica dos Incidentes Críticos e o Questionário SISDAT. 

A entrevista foi utilizada para dar resposta às Questões de Investigação 1, 2 e 3, 

dado que esta técnica permite indagar abertamente sobre os significados situacionais ou 

motivos que levaram a uma ação (Flick, Kardorff, & Steinke, 2004) e colocar questões 

que possibilitam a precisão de conceitos ou obter mais informação sobre um tema 

(Sampieri et al., 2006). Em específico, elaborou-se um guião semi-estruturado que foi 

submetido à análise de dois especialistas em Psicologia das Organizações, integrados num 

contexto de trabalho idêntico ao da participante e cuja antiguidade na organização varia 

entre 5 e 9 anos. O guião final (Apêndice A) está estruturado em três secções: introdução, 

questões de conteúdo e finalização. A introdução informa o propósito da entrevista, 

assegura o anonimato dos dados e solicita autorização para o registo áudio da entrevista. 

Na segunda secção inserem-se questões de caracterização da participante e questões 

acerca do processo de transição (e.g., Descreva o processo de recrutamento e seleção pelo 

qual passou para poder assumir este posto de trabalho.) e o que este envolve (e.g., 

Descreva as principais mudanças que sentiu ao ocupar esta nova posição.). Na secção de 

finalização há espaço para esclarecimentos, foca-se a devolução dos dados e agradece-se 

a participação. 

A Técnica de Incidentes Críticos foi utilizada para dar resposta à QI2 (Quais os 

desafios que os líderes enfrentam durante o processo de transição?) e à QI3 (Como é que 
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os líderes gerem o processo de transição para uma posição de liderança?). Esta técnica 

envolve atitudes, emoções, comportamentos, habilidades, e utiliza o feedback e o reforço, 

que permitem refletir sobre a prática profissional (Flanagan, 1954), explorando o que 

ajuda ou dificulta uma experiência. A sua natureza é exploratória, sendo versátil, 

adaptativa e robusta (Butterfield, Borgen, Amundson, & Maglio, 2005). Definiu-se, neste 

estudo, o incidente crítico (IC) como um momento ou uma situação vivenciada pelo/a 

líder que o/a marcou durante o processo de transição para a posição de liderança. De 

forma a reforçar a qualidade dos IC’s recolhidos, e seguindo Butterfield e colaboradores 

(2005), solicitou-se informação acerca das circunstâncias do acontecimento, as emoções 

sentidas no momento, o comportamento adotado, os resultados do acontecimento e o 

impacto do mesmo (Apêndice B). 

Por fim, fez-se uso do questionário SISDAT (Anexo 1) para dar resposta às 

Questões de Investigação 1 e 3. Este instrumento foi adaptado por Miguez e Brandão 

(2020) e apresenta seis temas (i.e., satisfação, insatisfação, surpresa, descoberta, 

aprendizagem e transposição), em formato de questões de resposta aberta, que promovem 

a autoconsciência do participante e uma reflexão pessoal sobre a ação passada, 

nomeadamente a nível dos pensamentos, emoções e comportamentos (Brandão & 

Miguez, 2016). 

 

 
 

4. Procedimentos de recolha de dados 
 

Considerando a natureza longitudinal do estudo, a recolha de informação foi 

efetuada em diferentes momentos, acompanhando-se a participante ao longo do seu 

processo de transição para a posição de liderança (Ver Figura 1). 

Após a organização ter formalizado a colaboração no estudo, foi identificada uma 

participante que cumpria com os critérios de inclusão estabelecidos. De seguida foi 

enviado um e-mail à mesma e, perante a sua disponibilidade para participar no estudo, 

agendou-se uma reunião para apresentação do mesmo. Essa reunião teve lugar no mês de 

Janeiro, no gabinete de trabalho da participante, e serviu para clarificar o processo de 

investigação, inclusive como se iria realizar a recolha de dados, agendando-se a primeira 

entrevista para recolha de dados. Posteriormente, foi enviado um segundo e-mail a 

formalizar o pedido de colaboração e com a declaração de consentimento informado. 
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A primeira entrevista (M1) decorreu no mês de Fevereiro, procedendo-se nesta 

altura à recolha da declaração de consentimento informado assinado pela participante. A 

entrevista teve lugar, uma vez mais, no gabinete de trabalho da participante e teve a 

duração de aproximadamente uma hora, sendo pedida autorização para registar o áudio 

da mesma, de forma a preservar a informação e a facilitar o processo de análise. Neste 

momento recolheu-se, ainda, o incidente crítico referente ao mês de Janeiro, que foi 

registado, também, em formato áudio. Previamente à aplicação do SISDAT houve lugar 

a uma terceira reunião com a participante, no início do mês de Março. Deu-se a conhecer 

o instrumento e definiu-se o preenchimento mensal do mesmo e a recolha de incidentes 

críticos via correio eletrónico. De seguida foi enviado à participante o link de acesso ao 

SISDAT do mês de Janeiro (M1A). Posteriormente, foram enviados os links de acesso ao 

SISDAT e TIC correspondentes ao mês de Fevereiro (M2) e, daí em diante, foram 

enviados os links de acesso aos documentos de recolha de dados do mês antecedente, 

sendo que a recolha de dados ocorreu até ao mês de Maio (M5). Importa salientar que a 

partir do mês de Março, a participante ingressou em regime de teletrabalho devido à 

Pandemia COVID-19, o que obrigou à reformulação do seu método de trabalho e à 

adaptação a uma nova realidade. Desta forma, em Junho teve lugar uma última reunião, 

em formato online, para recolha de dados acerca da experiência de teletrabalho da 

participante (M6). Após este momento, a participante optou por não continuar a sua 

participação no estudo. 

 

 

Figura 1 Momentos de recolha de dados. M= momento (e.g., M1= momento de primeira recolha de dados) 
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5. Procedimentos de análise de dados 
 

A entrevista foi transcrita na íntegra, de forma a assegurar uma análise mais 

aprofundada e detalhada da informação. Posteriormente foi enviada à participante para 

validação. Todos os dados recolhidos foram importados para o programa NVivo, versão 

12 (QSR), que permite gerir, organizar e analisar os mesmos (Brandão, 2015). 

A análise dos dados foi efetuada com recurso à análise de conteúdo de tipo 

categorial, conforme definido por Bardin (2011). Na etapa de Pré-análise organizou-se o 

material a ser analisado, sintetizando as ideias preliminares, através da leitura flutuante e 

da escolha do material relevante, formulando objetivos para a análise. Para além disso, 

elaboraram-se indicadores, definindo-se como unidade de registo o tema e a unidade de 

contexto o documento. Em relação à unidade de contagem, considerou-se a presença de 

codificação na categoria, independentemente da sua frequência (ou seja, o nº de vezes que 

era referido pela participante). 

Na fase da Exploração do material desenvolveu-se um sistema de categorias misto, 

constituído por categorias dedutivas, consequentes da revisão bibliográfica efetuada, 

nomeadamente do modelo desenvolvido por Brandão e colaboradores (2020), e categorias 

indutivas, procedentes da informação empírica recolhida (Bowen, 2008). A cada 

categoria e respetivas subcategorias atribuiu-se um nome e uma definição operacional. 

Por fim, na etapa de Tratamento dos resultados, da inferência e interpretação, os 

resultados foram tratados e enfatizou-se a informação para análise, que resultou nas 

interpretações inferenciais, sendo este um momento marcado pela análise reflexiva e 

crítica do material. 

 

 
6. Qualidade das inferências 

 

Para assegurar a qualidade da investigação qualitativa é necessário que prevaleça 

o rigor científico na implementação dos vários procedimentos metodológicos, sendo este 

assegurado através da adoção de uma postura sistemática e consciente na seleção do 

design e na recolha e interpretação dos dados (Beuving & De Vries, 2015). 

Neste sentido, procurou-se assegurar os critérios de exclusividade, 

homogeneidade, pertinência, adequação e objetividade, recorrendo-se, nomeadamente, à 

transcrição fiel e cuidada do material recolhido, incluindo informações não-verbais como 
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as hesitações e pausas da participante (Bardin, 2011), para não se perder informação 

pertinente para o estudo. Recorreu-se, também, à descrição do contexto e dos detalhes em 

que ocorreu a investigação, ao registo do procedimento da investigação e à validação do 

conteúdo do guião da entrevista, tornando o instrumento mais consistente. O sistema de 

categorias utilizado foi ainda analisado e discutido com um segundo investigador, o que 

permitiu reformular e afinar este sistema, nomeadamente com uma maior clarificação das 

definições operacionais, de modo a garantir a robustez da análise. 

 

 

7. Apresentação e discussão dos resultados 
 

De seguida são apresentados e discutidos os resultados obtidos no presente estudo, 

organizados consoante as Questões de Investigação definidas. 

 

 
7.1 Etapas do processo de transição para uma posição de liderança 

 

A análise da entrevista e dos SISDAT permitiu identificar as três etapas do 

processo de transição apresentadas por Brandão, Santos e Peres (2020): Aprendizagem, 

Autonomização e Consolidação. Identificou-se ainda uma outra etapa - Reflexão - prévia 

às etapas definidas pelos referidos autores. 

Etapa da Reflexão 

 
A participante vivenciou uma fase entre o convite para assumir o cargo de chefe 

de divisão e a sua aceitação. Esta etapa foi marcada por ponderação, reflexão e pela 

tomada de conhecimento acerca da realidade organizacional com que se viria a deparar. 

Antes de aceitar o convite para assumir o cargo, ponderou duas características suas que 

pensou serem fulcrais: o bom relacionamento que considera ter com as pessoas, sabendo 

escutar e comunicar de forma amistosa e, também, o facto de ser uma pessoa muito 

organizada (“Portanto o convite que me foi feito e ter assumido esse convite, foi mais 

nesta dualidade, estes dois fatores mesmo.”). O facto de sentir a necessidade de 

mudanças na forma de organização de trabalho na organização, e que poderia ser ela a 

impulsionar essa mudança, também foi um fator que teve em consideração na sua tomada 

de decisão (“há coisas que podem e devem ser melhoradas e que não há-de ser assim tão 

complicado melhorar.”). 
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Por fim, antes de integrar a equipa enquanto líder, falou, ainda, com algumas 

pessoas, inclusive dirigentes, nomeadamente a anterior líder do serviço que a participante 

viria a assumir, com o intuito de obter uma noção mais clara da realidade com a qual 

poderia vir a deparar-se quando assumisse o cargo. 

Aprendizagem 

 

A fase de Aprendizagem iniciou-se com a chegada da participante à Divisão, 

momento em que se deparou com a realidade da mesma (“Quanto às expectativas, elas 

correspondem mais ou menos àquilo que eu estou a ver, embora eu ache que isto está 

mais desorganizado do que aquilo que eu pensava.”). O contacto com o terreno permitiu 

identificar a necessidade de introduzir mudanças (“permitiu tomar consciência que é 

preciso alterar a forma de trabalhar (...) como também uma alteração na forma de 

trabalhar dos próprios funcionários...”). Desta forma, optou, desde logo, por aumentar 

a equipa de trabalho, com a contratação de dois técnicos, pois sentiu que seria 

imprescindível haver um aumento a nível de recursos humanos para fazer face ao trabalho 

pendente. 

Nesta altura a participante também percebeu as diferenças entre o trabalho que 

desempenhava anteriormente e aquele que estava a assumir: percebeu que tinha que 

deixar a criatividade de lado e ser mais assertiva nas suas respostas (“…o objetivo 

principal é responder e responder de uma forma assertiva àquilo que te é colocado.”), e 

que os processos dependiam de si para seguirem ou serem concluídos. Relata que as suas 

tarefas prendem-se mais com a supervisão daquilo que antes fazia, nomeadamente a nível 

da tomada de decisão acerca dos mesmos (i.e., analisa o trabalho que é realizado pela sua 

equipa; produz a decisão final; orienta o trabalho de toda a sua equipa). Esta fase é 

caracterizada pela perceção do volume real de trabalho a realizar (“A noção que estou 

agora a ter é que efetivamente há mais trabalho do que aquilo que eu inicialmente 

previa”), o que requereu adaptar-se e reorganizar-se de forma a conseguir cumprir os 

seus objetivos (“Depois atendendo ao volume de trabalho e também ao facto de estar 

aqui há pouco tempo, já tive necessidade de vir trabalhar ao sábado.”). Desta forma, é 

notório um ritmo de trabalho diferente daquele ao qual a participante estava habituada 

(«Quase que asfixiava porque eu sentei-me e de repente tinha aqui 4 ou 5 pessoas à 

minha volta “é preciso fazer isto, é preciso fazer aquilo”»). 
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A participante revela, ainda, que o seu maior receio ao assumir o cargo foi a falta 

de conhecimento em relação em determinadas matérias (“E esse era o medo que eu tinha 

à data que fui convidada e é o medo que ainda mantenho”), uma vez que o domínio que 

possuía no cargo anterior estava agora ausente neste cargo de líder (“E isso para mim é 

muito complicado gerir…”), percebendo-se que esta situação é potenciadora de 

ansiedade. 

Esta fase ocorreu sem acompanhamento de outrem (“[Não ocorreu] uma 

passagem de testemunho”) e, apesar de a participante ter falado com a anterior chefe de 

Divisão, para ter uma noção da realidade com a qual se viria a deparar, não teve uma 

pessoa responsável por orientá-la. Assim, esta fase foi marcada pela descoberta 

individualizada de uma nova realidade de trabalho, pelo conhecimento de novas funções 

e pela familiarização com um novo ritmo de trabalho, que implica, nomeadamente, uma 

responsabilidade acrescida, tendo ocorrido de uma forma autónoma e independente. 

Fase da Autonomização 

 
A Autonomização da participante iniciou-se no segundo mês no posto de trabalho, 

quando a participante decidiu começar a introduzir mudanças, com base no diagnóstico 

que realizou à Divisão sob a sua liderança (“Em Fevereiro, meu segundo mês no cargo, 

percebi o quão desorganizada está a [divisão]”). 

Autonomamente, começou por fazer as mudanças que para si seriam mais fulcrais 

para obter resultados positivos na Divisão, alterando a forma de realização de algumas 

tarefas, de forma a organizar os processos em curso. Nessa altura defrontou-se com muita 

resistência por parte de alguns dos elementos da equipa (“...fui confrontada com pessoas 

que alegam não ter capacidade para fazer essa tarefa. Mostraram muita relutância em 

iniciar a tarefa e quando iniciado não a concluíram.”). Isto permitiu-lhe aprofundar o 

diagnóstico da Divisão, identificando na equipa níveis de motivação abaixo do desejável, 

com impacto na execução de tarefas importantes (“Aprendi que as pessoas não são muito 

tolerantes à mudança e que, querendo, podem condicionar muito o desenvolvimento das 

tarefas que me propus executar.”). 

Em meados do mês de Março, devido à Pandemia COVID-19, a participante e a 

sua equipa ingressaram em regime de teletrabalho. Neste momento, a participante sentiu 

que a sua tarefa enquanto chefe de Divisão ficaria mais dificultada, uma vez que não 

estaria fisicamente com a equipa, o que levaria a dificuldades na coordenação do trabalho 
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(“O facto de entrarmos em teletrabalho criou-me a convicção que a minha missão 

enquanto chefe de divisão ficaria mais dificultada.”). 

O novo regime de trabalho gerou, prontamente, a necessidade de novas formas de 

comunicação entre a equipa e de organizar e distribuir o trabalho, para que este 

continuasse a ser realizado (“Considerando que o Estado de Emergência (...) tive que 

reorganizar o trabalho dos colegas por forma a que todos tivessem atividade.”). 

Contudo, nem sempre conseguiu desenvolver todas as tarefas a que se propôs e que 

seriam para si fundamentais, o que provocou momentos de frustração (“Alguma 

frustração por não conseguir desenvolver na totalidade - dado o regime de teletrabalho 

- o projeto (...)”). 

 
Por outro lado, com o decorrer do tempo, a participante mostrou-se surpreendida 

com o envolvimento de todos os membros da equipa no regime de teletrabalho e com a 

capacidade de, tanto ela como a equipa no geral, se adaptarem a esta nova modalidade de 

trabalho (“Aprendi que tenho facilidade em me adaptar à mudança e a novas 

realidades.”). Desta forma, sendo o teletrabalho uma modalidade da preferência de 

alguns funcionários (conforme a participante percebeu), na sua opinião seria um método 

de trabalho exequível no futuro da Divisão (“Neste contexto de teletrabalho percebi que 

este modelo pode e deve ser aplicado.”). 

Consolidação 

 
A entrada da participante na última fase do processo de transição, a Consolidação, 

é percebida a partir do mês de Maio, dois meses após o ingresso de toda a equipa em 

regime de teletrabalho (“O mês de Maio foi um mês de estabilidade no teletrabalho.”). 

Esta análise baseia-se na referência da participante à estabilidade na equipa e à sua 

satisfação com a mesma, assim como à sua própria capacidade de fazer face a aspetos 

que antes tinham sido percebidos como problemáticos. 

Após ter de se adaptar a esta nova modalidade de trabalho, de reorganizar tarefas, 

de fomentar a comunicação na equipa, de se ajustar às condições com que se deparou, de 

forma a que a equipa continuasse a obter os resultados pretendidos e para que todos 

continuassem a cooperar da melhor forma possível, a estabilidade que a participante 

percecionou no mês de Maio, foi motivo de satisfação, como referido. Nesta fase, a 

participante, além se sentir estabilidade no trabalho e na equipa, sentiu que conseguia, 

agora, contornar as dificuldades de comunicação na equipa, derivadas do facto de estarem 
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fisicamente distantes (“Cada vez que me cruze com dificuldades para obter e transmitir 

a terceiros informação relacionada com (...) surgem-me novas ideias de reunir e 

partilhar essa informação.”). Revelou, ainda, que sentiu a importância de adotar uma 

postura proativa (“Aprendi que, como líder, tenho que ser muito proativa. Aprendi que 

se me tivesse acomodado, neste momento, uma parte da equipa estaria a cumprir o 

mínimo.”). 

Assim como no estudo de Brandão et al. (2020), a análise dos dados da presente 

investigação permitiu identificar e diferenciar três principais fases no processo de 

transição para uma posição de liderança: a Aprendizagem, a Autonomização e a 

Consolidação. Porém, esta análise permitiu ainda identificar uma outra etapa, a Reflexão, 

que se assemelha à fase “getting in”, apontada por Feldman (1976). Segundo o autor esta 

é a fase inicial do processo de integração de um indivíduo numa organização, e que se 

define pela procura de informação sobre a mesma, de modo a identificar se as suas 

competências se adequam ao que é exigido na função. 

Brandão e colegas (2020) definem a fase de Aprendizagem como o momento em 

que novos líderes aprendem a desempenhar a função associada ao cargo que vão ocupar, 

sendo que esta pode ser vivenciada com ou sem acompanhamento. No caso da 

participante do presente estudo, esta fase caracteriza-se pela descoberta da realidade 

associada ao novo cargo. A participante deparou-se com mudanças a nível das tarefas que 

teria de desempenhar e com a forma como a equipa e o trabalho estariam organizados e, 

ainda, com um novo ritmo de trabalho. Isto vai ao encontro do que é defendido por 

Brandão e colegas, que destacam nesta fase o acesso a informação sobre como 

desempenhar a nova função. 

No estudo de Brandão et al. (2020) uma das participantes descreve a fase da 

Aprendizagem como “difícil”, sentindo-se perdida mediante a imensidão de novas 

funções e responsabilidades. Ora, através dos dados recolhidos, podemos dizer que a 

participante do presente estudo também se terá sentido surpreendida e “asfixiada” (nas 

suas próprias palavras) perante a realidade no novo posto de trabalho. No trabalho de 

Brandão et al. (2020) esta fase emerge como a mais difícil de todo o processo de transição, 

pelo facto de o líder ainda não estar confortável no seu novo papel e de ainda não saber 

como desempenhá-lo, o que causa stress. Isto é também percetível no discurso da nossa 

participante, quando esta revela receio de não possuir conhecimento em relação às 

funções a desempenhar, e que esse receio seria “muito complicado gerir”, causando 
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muita ansiedade. No que se refere à fase de Autonomização, esta traduz o período de 

adaptação à função. Para Brandão et al. (2020), nesta fase é assumido o cargo de líder e 

iniciada a execução das tarefas autonomamente. No nosso estudo verifica-se, de facto, 

que a participante desenvolve uma noção mais clara da função e daquilo que o cargo 

implicaria, procurando adaptar-se ao mesmo através da implementação de novos métodos 

de trabalho e organização. Assim, fez mudanças na Divisão, reorganizando os métodos 

de trabalho por forma a garantir que todos os processos em curso teriam um seguimento 

e seriam organizados, o que para si, mediante características pessoais e profissionais, seria 

essencial. Isto implicou gerir alguma resistência à mudança. 

Por fim, relativamente à fase de Consolidação, esta é uma fase em que os novos 

líderes se sentem adaptados à nova função, revelando um novo modo de funcionamento 

e maior estabilidade (Brandão et al., 2020). 

As mudanças sentidas pelo novo líder poderão levar à perceção de alterações na 

sua vida, passando a estar presentes novas regras, novos papéis e novas relações (Brandão 

et al., 2020). Desta forma, a transição para uma posição de liderança é complexa, 

especialmente em função da grande mudança nas características do trabalho, que exige a 

adoção de novos comportamentos e atitudes. Enquanto o desempenho do trabalhador 

individual sem posição de liderança depende da sua capacidade de fazer bem o seu 

trabalho, o desempenho de um líder depende da capacidade de liderar e orientar os outros 

a fazer o seu trabalho (Gentry, 2004). Ora, no caso desta participante, conseguimos 

presenciar a necessidade que esta teve de reformular os métodos de trabalho e a equipa. 

Por ser alguém que se caracteriza como “afável, um bocadinho teimosa e organizada” 

tanto a nível pessoal como a nível profissional, e sendo estas características que a levaram 

a assumir o cargo de líder, sentiu a necessidade de introduzir mudanças que permitissem 

promover o desempenho da equipa, facilitando o trabalho de todos. 

 

 
7.2 Os desafios que os líderes enfrentam durante o processo de transição 

 
A análise da entrevista e dos Incidentes Críticos permitiu identificar os seguintes 

desafios no processo de transição da participante para a posição de líder: Adaptação às 

novas tarefas; Aprender a delegar; Ganhar autoconfiança; Gerir pessoas; Gerir pedidos 

com base em relações pessoais; Mudar para Teletrabalho; e, ainda, Resistência da equipa 

face a mudanças. 
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A adaptação às novas tarefas revelou-se um desafio para a participante, pois esta 

sentiu uma grande mudança relativamente às tarefas que antes executava. Agora, como 

líder, tem a necessidade de ser assertiva nas suas respostas, enquanto antes era criativa; 

escreve muito menos e não desenvolve o seu raciocínio como antes; e tem que validar o 

trabalho que a equipa desenvolve, sendo que antes era ela que o desenvolvia (“aqui o teu 

objetivo principal é responder de uma forma assertiva (...) Tenho que analisar o que é 

escrito pelos meus colegas (...) essa é a primeira grande diferença: escreves muito menos 

(...), não desenvolves o teu raciocínio (...) ainda estou muito agarrada a esse conceito… 

não é muito fácil, não é?”). 

 

Outro desafio para a participante foi aprender a delegar, confiando no trabalho 

realizado pela equipa e naquilo que esta lhe transmite (“Eu tenho que aprender 

obviamente a confiar naquilo que os colegas me transmitem. E isso é um desafio 

profissional e pessoal, muito grande”). Este desafio estará relacionado com um outro: A 

falta de autoconfiança. A participante referiu o receio de não saber o suficiente para 

analisar o trabalho efetuado pela equipa ou para responder a um problema, tendo que, 

desta forma, confiar no trabalho que a equipa  realiza (“ganhar esta autoconfiança (...) 

ainda não percebi muito bem como é que vou fazer isso. Se é estudar muito (...) para 

saber exatamente [o que fazer] ou para saber o que os meus colegas sabem, ou então 

não estudar e confiar.”). 

 

Outro desafio é a gestão de pessoas. Para a participante, é importante que na 

equipa haja um bom relacionamento entre todos os elementos e isso nem sempre acontece 

(“É um desafio até porque eu acho que os grandes problemas nas organizações resultam 

do mau relacionamento pessoal entre as pessoas”). 

 

A participante deparou-se com uma situação em concreto, para si desafiante: a 

gestão de um pedido de ajuda por parte de uma conhecida, trabalhadora externa à Divisão, 

e que a interpelou com um pedido de integração na equipa, para um cargo de coordenação. 

Esta situação foi sentida como desafiante pela participante, pois esse cargo não era uma 

necessidade na sua equipa. E tornou-se verdadeiramente desafiante, por surgir de alguém 

que estaria numa situação de fragilidade emocional (“já me conhecia aqui (...) interpolou 

no sentido de querer vir trabalhar para aqui. E eu como a conhecia (...) foi um bocadinho 

desafiante dizer-lhe que não precisava dela aqui.”). 
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Outro desafio identificado foi o ingresso em regime de teletrabalho, que teve lugar 

no mês de Março. Esta foi uma novidade para toda a equipa, requerendo uma adaptação 

dos métodos de trabalho e de comunicação, uma vez que todos estariam por tempo 

indeterminado ausentes do escritório (“A distância, a falta de contacto pessoal, a 

necessidade de manter os colaboradores motivados, reconhecidos e com esperança/fé de 

que a situação de pandemia seria transitória e de que as nossas vidas profissionais e 

pessoais retomariam o seu rumo habitual.”). 

 

Por último, o desafio da resistência da equipa face a mudanças, que foi vivido no 

contexto da introdução de alterações planeadas pela participante, nomeadamente no 

layout da sala de trabalho da equipa, de modo a adaptar o espaço ao ingresso de dois 

técnicos na equipa, e na organização de processos. A participante deparou-se com a 

resistência da equipa às várias alterações, o que criou, por vezes, entraves na adaptação 

do trabalho às suas necessidades (“Algumas pessoas criam muitas resistências à 

mudança e portanto eu acho que o meu primeiro grande desafio desde que aqui estou foi, 

foi mudar o layout da sala”). 

 

Quando se analisa os dados ao longo do tempo (Quadro 1) percebe-se que a 

participante vivenciou diversos desafios em diferentes momentos ao longo do processo 

de transição. 

 

Quadro 1 Desafios identificados nos diferentes momentos do processo de transição. 
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Podemos observar que no M1 foi quando a participante percecionou mais desafios 

consequentes do novo cargo. Aqui, teve que se adaptar às novas tarefas; tomou 

consciência de que teria que aprender a delegar e a confiar no trabalho desenvolvido por 

outros; sentiu a necessidade de ganhar autoconfiança para fazer face às exigências da 

função; percebeu que a gestão de pessoas não seria fácil e que os conflitos nas equipas 

são recorrentes. Teve, ainda, que gerir um pedido de emprego de alguém conhecido. 

Sendo que o M1 corresponde à etapa de Aprendizagem no processo de transição para uma 

posição de liderança, momento este de adaptação e aprendizagem da nova função 

(Brandão et al., 2020), seria, tal como se verificou, expectável que este fosse um momento 

de maiores dúvidas, maiores descobertas e mais desafios para a participante. Uma vez 

que esta vivenciou diversas situações que anteriormente lhe eram desconhecidas teve a 

necessidade de encontrar soluções para conseguir ultrapassar as adversidades. 

 

Pode verificar-se que no M2 a participante encontrou resistência da equipa face a 

mudanças que pretendeu implementar. Este desafio foi vivido na etapa da 

Autonomização, quando a participante já teria uma noção mais alargada do 

funcionamento da Divisão, e durante a qual tentou ajustar o método de trabalho e a equipa 

às necessidades por si encontradas. Porém, no M5, já na fase de Consolidação, verificou- 

se novamente a resistência da equipa a mudanças, numa altura em que a participante já 

se adaptara ao ambiente de trabalho e ao papel de líder, implementando, desta forma, 

novas alterações que para si fariam maior sentido. 

 

No M3, M4 e M5 verificou-se um desafio comum: a adoção do teletrabalho na 

Divisão. Esta situação iniciou-se no M2, prolongando-se no tempo, o que requereu 

adaptação, tendo, por vezes, levado a dificuldades de comunicação e execução tanto do 

trabalho proposto como de alterações consideradas necessárias. 

 

Com a análise dos dados recolhidos podemos verificar, também, que os desafios 

vivenciados pela participante, vão ao encontro dos desafios que O’Neill e Nalbandian 

(2018) apontam como sendo os três grandes desafios que os novos líderes encontram 

durante o processo de transição: o papel e a responsabilidade que têm de passar a assumir, 

mantendo o funcionamento da organização; o processo de transição de subordinado a 

líder; e, ainda, o facto de terem que potenciar o envolvimento dos subordinados no 

trabalho. Desenvolver autoconfiança, aprender a gerir pessoas ou lidar com pedidos de 

ajuda remetem-nos para o “Novo papel e responsabilidade”. No papel de líder, a 
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participante tem de trabalhar de forma coletiva e aprender a confiar nas tarefas que são 

executadas por outros. Também gerir pessoas se traduz numa nova realidade. Agora, os 

conflitos entre os membros da equipa, a resistência da equipa em relação a alguns assuntos 

e o gerir pedidos que são realizados com base em relações pessoais, terão de ser geridos 

por si, de forma a promover um bom ambiente no local de trabalho e o desempenho da 

Divisão. 

 

As novas tarefas da função (i.e., antes podia ser criativa, agora tem que avaliar o 

que a equipa faz, tendo que ser assertiva na sua decisão e na conclusão dos processos), o 

aumento na carga de trabalho e a necessidade de, agora, dar resposta a um maior número 

de problemas, estão relacionados com o desafio “De subordinado a líder”, uma vez que, 

perante estas mudanças, a participante teve que se adaptar, organizando a sua dinâmica, 

para conseguir cumprir os objetivos estabelecidos. 

 

Por último, também o desafio de “Potenciar o envolvimento dos subordinados” 

encontra eco nos nossos dados. No caso da participante, com o ingresso na Divisão 

apercebeu-se de mudanças que seriam fundamentais, tentando reorganizar o trabalho e a 

equipa. Porém, a falta de resiliência e a dificuldade em conciliar algumas opiniões 

despoletaram algumas emoções negativas na Divisão, tornando esta uma situação 

desafiante para a participante. A modalidade de teletrabalho também se mostrou ser 

desafiante para a líder por ser uma novidade para toda a equipa. Por esta razão, desde 

logo, tentou potenciar a comunicação e o empenho da equipa, de forma a que os seus 

colaboradores não perdessem a motivação e a esperança perante a situação de Pandemia, 

não demonstrando o receio que sentia. 

 

 

 
7.3 Como os líderes gerem o processo de transição para uma posição de 

liderança 

 

A análise da entrevista, da Técnica de Incidentes Críticos e dos SISDAT permitiu 

identificar que as estratégias mobilizadas pela participante para gerir o processo de 

transição foram: comportamentos de fight, de flight, comportamentos de careseeking, de 

caregiving, a auto-regulação do self e comportamentos de exploração. Verifica-se ainda 

que a participante fez referência principalmente a emoções negativas (i.e., medo, receio, 

ansiedade, insegurança frustração) face às situações desafiantes com que se depara 
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(“apesar do envolvimento de toda a equipa no regime de teletrabalho, senti alguma 

frustração por não conseguir desenvolver na totalidade o projeto que pretendia.”). 

 

Quando se consideram as estratégias adotadas pela participante para gerir os desafios 

vivenciados durante do processo de transição (Quadro 2), observa-se que a mais 

frequente foi a auto-regulação do self e a menos frequente o comportamento de 

careseeking. 

Quadro 2 Estratégias utilizadas na gestão das situações desafiantes vivenciadas 

 

  

“Adaptação às novas tarefas” - Ao assumir este cargo, um dos receios da 

participante era sentir lacunas a nível de conhecimento em determinadas matérias (“E 

esse era o medo que eu tinha à data que fui convidada e é o medo que ainda mantenho.”), 

uma vez que ia deparar-se com funções que não dominava. Confessa que este receio lhe 

provoca “muita ansiedade”, apesar de, ao aceitar o cargo, sabia que tal iria acontecer. 

Desta forma, nas situações em que surgem dúvidas acerca de matérias que não domina 

por inteiro, há o recurso a entidades externas (“…e por isso é que preciso mesmo muito 
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das sociedades externas, a quem faço as perguntas mais estúpidas”), para garantir a 

resposta adequada ao trabalho. A participante revela, ainda, que antes de assumir o cargo, 

optou por falar com a anterior chefe de Divisão, alguém com quem tinha contacto, de 

forma a ter uma noção relativamente àquilo com que se viria a deparar (“Foi com essa é 

que eu me informei (…) foi minha dirigente durante muitos anos. (…) ela falou-me das 

ações e tranquilizou-me.”). Desta forma, é possível observar, que o desafio é gerido 

com comportamentos de careseeking, atribuindo tanto às sociedades externas como à 

antiga chefe de Divisão o papel de caregiver, dos quais espera receber o apoio que 

necessita para fazer face ao desafio. 

“Aprender a delegar” - A participante revela que para si é um desafio delegar e 

confiar, sendo algo que tem de aprender a fazer (“tenho que aprender a delegar, que era 

uma coisa que eu não sabia o que era (…) esse é o meu primeiro grande desafio (…) E 

delegar confiando que quem o vai fazer sabe o que está a fazer”). Afirma que, por não 

ter a capacidade de supervisionar todas as tarefas ligadas à Divisão, terá de aprender a 

contar com a ajuda da equipa para desenvolver este trabalho, e terá de aprender a confiar 

que estes saberão o que têm a fazer, fazendo-o bem. Assim, face a este desafio, uma 

situação que ativa o sistema de autodefesa do self, observa-se a auto-regulação do self, 

com a identificação de como adquirir competências que permitam gerir a dificuldade 

identificada. 

“Ganhar autoconfiança” - As novas matérias com que se depara no novo cargo 

geram alguma insegurança na participante, que sente “alguma falta de confiança” e 

receio de não estar à medida das exigências da função. A gestão deste desafio remete-nos 

igualmente para um processo de regulação do self, traduzido na identificação da 

necessidade de refletir acerca da melhor forma de fazer face a este desafio, o que nos 

remete para comportamentos de exploração (“ainda não percebi muito bem como é que 

vou fazer isso. Se é estudar muito para saber exatamente ou para saber o que os meus 

colegas sabem, ou então não estudar e confiar. Eu acho que vai ser mesmo por aí. Eu 

tenho de aprender obviamente a confiar naquilo que os colegas me transmitem.”). 

“Gerir pessoas” - Apesar de não identificar nenhuma situação em concreto que 

traduza este desafio, a participante afirma que, perante futuros conflitos na equipa, irá 

agir consoante as suas diretrizes pessoais (“tentarei resolvê-los [os problemas] de acordo 

com aquilo que são as minhas diretrizes pessoais. (…) Não vou transformar-me numa 

pessoa que não sou, para resolver um conflito entre colegas. Hei-de sempre tentar 
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resolvê-lo da forma que eu considere como sendo a razoável.”). Assim, perante uma área 

que já é sentida por si como desafiante, a participante adota comportamentos de 

exploração, refletindo sobre possibilidades deação. Isto remete-nos para o ambiente 

interno da participante, que se revela de suporte, na medida em que a participante expressa 

confiança nas suas capacidades para gerir o desafio. 

“Gerir pedidos com base em relações pessoais” - Perante um pedido de ajuda que 

foi feito com base em relações pessoais, a participante assumiu um comportamento de 

fight e de caregiving. Disse à pessoa que não a poderia integrar na equipa, mas fê-lo de 

forma cuidada, fornecendo-lhe apoio (“eu como a conhecia e sei que é uma pessoa (...) 

que tem passado uma fase muito complicada (...) foi um bocadinho desafiante dizer-lhe 

que não precisava dela aqui. Eu na verdade não a quereria aqui (…) tive de lhe dizer de 

uma forma sem ferir suscetibilidades que primeiro ela tinha que se tratar, teria que fazer 

a medicação correta…”). Assim, com esta situação, é possível verificar que, se 

anteriormente assumiu o papel de careseeker perante certos desafios, nesta situação a 

líder assumiu o papel de caregiver perante esta trabalhadora. Assim, é possível observar, 

que, tal como Neath e McCluskey (2019) afirmaram, o líder pode assumir o papel de 

careseeker ou caregiver, mediante as situações com que se depara. 

“Mudar para Teletrabalho” - A mudança para a modalidade de teletrabalho ativou 

o sistema de defesa do self da participante (“Senti receio por mim e por eles”). A gestão 

deste desafio passou por comportamentos de flight (“Contudo, senti que não poderia 

demonstrar esse receio”) e de caregiving (“pelo que assumi uma postura de que estaria 

disponível para tudo o que necessitassem”). A participante criou, desde logo, um grupo 

numa rede social de forma a manter o contacto diário com toda a equipa, fazer alguns 

contactos individuais por telemóvel para perceber o estado de bem estar de cada um dos 

colaboradores e optou, ainda, por enviar um e-mail semanal a toda a equipa em forma de 

agradecimento face à resiliência mostrada perante a situação. Desta forma, a participante 

adotou um comportamento de caregiving, quando se revelou disponível para a equipa e 

criou recursos para esta. Este comportamento proativo e de suporte permitiu que as tarefas 

da equipa fossem realizadas e que nunca deixasse de haver comunicação entre todos 

(“…conseguimos realizar as nossas tarefas. No que respeita ao relacionamento pessoal 

e porque partilhamos com todos (…) os nossos erros, as nossas necessidades, dúvidas de 

trabalho, creio que não só percebemos o papel de cada um na equipa, mas sobretudo a 

forma como encaramos as adversidades.”). 
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“Resistência da equipa face a mudança” - Para gerir a resistência da equipa face à 

mudança a participante adotou um comportamento de fight, exercendo pressão para 

implementar as alterações que a seu ver eram necessárias (“A disposição da sala foi 

mudada com a relutância de um dos membros da equipa”). Porém, face à continuidade 

da relutância de alguns membros da equipa e à dificuldade em conciliar opiniões, o que 

gerou stress e desconfiança na equipa, optou por não fazer todas as alterações que acharia 

necessárias, adiando-as até que o mobiliário definitivo chegasse. Isto traduz a adoção de 

um comportamento de flight perante a falta de acordo por parte de todos (“Contudo, 

considerando que a sala acabou por não ficar exatamente com a disposição decidida (…) 

decidi que, quando o mobiliário definitivo fosse fornecido, iríamos proceder à alteração 

da disposição de duas pessoas.”). 

Face à análise dos dados, é possível concluir que, perante os desafios vivenciados, 

a participante recorre a diversas estratégias de gestão. Verifica-se que, por um lado, 

recorre ao apoio de caregivers (i.e., colaboradores, sociedades externas, anteriores 

dirigentes), como também tem capacidade de agir sobre os problemas ou de refletir 

sobre como geri-los. Esta gestão poder-se-á dever ao facto de esta possuir um sistema de 

ambiente interno e externo seguro, que lhe permite gerir os desafios com os quais se 

depara (Heard et al., 2012). 

Perante os desafios, que representam uma ameaça ao bem estar, o sistema de 

autodefesa do self é ativado e domina todas as ações, interferindo na criatividade e no 

sistema exploratório (Neath & McCluskey, 2019). Nestas situações, segundo McCluskey 

(2010), podem ser adotadas estratégias de fight, flight e freeze, assim como podem ser 

adotados comportamentos de careseeking, caregiving e auto-regulação do self. 

É possível analisar que a auto-regulação do self e o comportamento de exploração 

são frequentemente utilizados pela participante face às situações desafiantes. Ou seja, 

nestas situações, a participante teve a capacidade de refletir autonomamente acerca de 

quais seriam as melhores formas de encarar cada situação (Houck & LeCuyer-Maus, 

2004). O comportamento de fight é também adotado perante situações desafiantes, 

traduzindo uma tentativa de as contornar diretamente (McCluskey, 2010). O recurso a 

comportamentos de fight por parte do líder é socialmente esperado, dada a expectativa de 

que tome iniciativa e aja diretamente na resolução do problema (Watson, 1994). Mas 

também o comportamento de flight foi adotado para gerir desafios, sendo que este se 
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traduziu no evitamento da situação que estaria a perturbar o bem estar da participante 

(McCluskey, 2010). 

É possível observar que durante algumas das situações desafiantes com que a 

participante se deparou, houve a ativação do seu sistema de vinculação, com a adoção de 

comportamentos de careseeking e caregiving. Desta forma, através do careseeking 

procurou encontrar quem a apoiasse e quem atendesse às suas necessidades perante certas 

situações (Neath & McCluskey, 2019), permitindo, assim que o sistema exploratório 

entrasse novamente em ação, obtendo, através da ajuda de um caregiver, uma resposta 

adequada perante as situações. Por sua vez, a adoção de comportamentos de caregiving 

traduziu-se em comportamentos de proteção e apoio para com alguém que se encontrava 

momentaneamente em necessidade (Neath & McCluskey, 2019). Por fim, houve uma 

situação desafiante que levou a participante a perceber que, enquanto líder, teria de 

desenvolver a sua capacidade de delegar e confiar nos outros. Esta reflexão traduz, a 

nosso ver, a auto-regulação do self, uma estratégia que está diretamente ligada à 

autonomia e à competência social (Houck & LeCuyer-Maus, 2004). 
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Reflexões finais 

 

 

 

 
Através da análise dos dados recolhidos, foi possível verificar que, além das três 

etapas apresentadas por Brandão et al. (2020) (i.e., Aprendizagem, Autonomização e 

Consolidação), nas quais nos baseamos nesta investigação, o processo de transição para 

uma posição de liderança é marcado por uma etapa prévia à Aprendizagem. Esta outra 

etapa, a Reflexão, ocorre antes de o líder assumir o cargo e é caracterizada como um 

momento de ponderação. Aqui, o futuro líder, procura informações acerca da realidade 

com que se poderá vir a deparar e acerca das funções a desempenhar, e, desta forma, 

pondera se, aquelas que para si são as características que melhor o definem, vão ao 

encontro daquilo que é esperado no cargo. 

Ao longo do processo de recolha de dados, foi possível identificar situações 

vivenciadas pela participante que se revelaram um desafio: Adaptação às novas tarefas; 

Aprender a delegar; Ganhar autoconfiança; Gerir pessoas; Gerir pedidos com base em 

relações pessoais; Mudar para Teletrabalho; e ainda, Resistência da equipa face a 

mudanças. Apesar de estes desafios terem ocorrido em diferentes momentos do processo 

de transição, é notório que a participante vivenciou grande parte deles durante a etapa 

Aprendizagem. Ora, tal dever-se-á ao facto de esta etapa representar o momento do 

processo em que os novos líderes aprendem a desempenhar a nova função, deparando-se 

com desafios associados a assumir este novo papel, uma vez que ainda não sabem como 

desempenhá-lo corretamente (Brandão et al., 2020), o que gera dúvidas acerca de como 

cada situação deve ser encarada, tornando a situação nova num desafio. 

Face às situações desafiantes com que se deparam, que despoletam 

maioritariamente emoções negativas, os líderes têm a necessidade de encontrar 

estratégias para conseguir gerir as mesmas. Foi possível verificar que em algumas 

situações há a capacidade de agir diretamente sobre os problemas, tentando-os resolver, 

segundo aquilo que fará mais sentido no momento. Porém, por vezes, há a necessidade 

de recorrer ao apoio de caregivers (i.e., colaboradores, superiores), de forma a encontrar 

o apoio que o líder precisa para responder à situação. Desta forma mostra-se necessário, 

além de desenvolver as capacidades do líder enquanto caregiver eficaz para que consiga 

dar apoio e atender às necessidades da equipa, desenvolver as suas capacidades de 
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careseeker. Isso permite que o líder seja capaz de solicitar ajuda, ultrapassando os receios 

que tem em fazê-lo, resultantes das expectativas que há sobre o seu papel (Gaiter, 2013). 

O processo de transição para uma posição de liderança é um processo complexo 

e que merece um maior enfoque. Assim, os resultados encontrados são de extrema 

utilidade e importância tanto para a participante e a sua organização, como para outros 

líderes e outras organizações, pois permitem que sejam feitas alterações ou ajustes nas 

organizações ou na vida pessoal destes que se mostrem ser necessárias, através da criação 

de novos planos de ação ou da melhoria dos já existentes, por exemplo. Os resultados 

encontrados são, também, uma mais valia para contornar a escassa literatura existente 

acerca deste tema, abrindo novas portas para que se procedam a novas investigações, para 

que, deste modo, se olhe para o líder de uma forma mais humana, onde as suas emoções 

passem a ser mais valorizadas. 

Este estudo apresenta algumas limitações que devem ser tidas em consideração. 

A primeira prende-se com a dificuldade em recrutar participantes para o estudo, dado 

critério de seleção adotado (Ser líder pela primeira vez e há menos de um ano). O estudo 

de caso único revelou-se, por isso, o mais adequado. Todavia, teria sido enriquecedor ter 

uma amostra de participantes maior, para que fosse possível fazer uma comparação entre 

estes e para ter relatos variados, que permitissem conhecer outras realidades. Acresce o 

facto de a participante sempre ter exercido na Função Pública, o que faz com que a 

realidade com que se deparou quando assumiu o cargo de líder não lhe fosse totalmente 

desconhecida, o que se terá revelado uma mais valia para esta durante todo o processo. 

Contudo, seria interessante alargar o estudo a participantes do setor privado, o que 

permitiria conhecer as duas realidades. Uma outra limitação foi o facto de, mesmo tendo 

existido uma recolha de dados longitudinal, ao longo de vários meses, o tempo ser 

limitado. Seria interessante ter acompanhado a participante ao longo de mais meses, visto 

que se trata de um processo de transição, no sentido de se averiguar a maneira como os 

líderes vivenciam o processo ao longo de um maior período de tempo. Apontamos como 

outra limitação o facto de a participante ter optado por não continuar a sua participação 

no estudo e, ainda, o facto de em Março esta ter ingressado em regime de teletrabalho, 

consequente da Pandemia COVID-19, o que fez com que tivesse de se adaptar à 

modalidade, reformulado as suas rotinas, o que terá limitado a sua disponibilidade de 

participação no estudo. Ainda devido ao Estado de Emergência declarado, foi impossível 
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marcar reuniões presenciais com a participante que teriam sido importantes para recolher 

informação enriquecedoras para o presente estudo. 

Este estudo demonstra a importância de o líder sentir-se apoiado quando 

integra uma organização. Face aos desafios com que este se depara ao longo do 

processo de adaptação à função, mostra-se fundamental possuir ferramentas e 

recursos para os encarar, uma vez que, estes desafios podem desencadear emoções 

negativas no líder. Desta forma, será importante que as organizações se preparam 

para receber e integrar estes novos líderes. Poderão fazê-lo através de atividades de 

teambuilding, para que, desta forma, seja potenciada a comunicação entre a equipa, 

de planos de formação inicial, para que o líder saiba como agir perante algumas 

situações e saiba com o que se poderá deparar ao longo da sua função ou através de 

programas de desenvolvimento de competências periódicos. Será igualmente 

importante que as organizações apostem em psicólogos das organizações e do 

trabalho com quem os líderes possam contar em momentos de maior aflição e 

angústia, potenciando a sua capacidade de resposta face às situações mais 

desafiantes. 
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Apêndices 
 

Apêndice A – Guião de entrevista 

 

 
 

GUIÃO DE ENTREVISTA 

 
Introdução 

 

Bom dia! Conforme referido no pedido de colaboração, o meu nome é Flávia 

Teixeira e sou aluna do Mestrado Integrado em Psicologia das Organizações, Social e do 

Trabalho na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 

Porto. Esta entrevista enquadra-se no estudo que estou a realizar no âmbito da minha 

dissertação de mestrado, sob a orientação da Professora Doutora Catarina Brandão. 

O nosso objetivo é conhecer o processo de transição para uma posição de 

liderança. Apesar de serem inúmeros os desafios da liderança, a literatura tem dado pouco 

enfoque a este tema, e esta é a principal razão pela qual decidimos aprofundar o mesmo. 

Uma vez que se encontra no processo de transição para uma posição de liderança, 

salientamos a importância da sua colaboração e agradecemos pelo seu envolvimento. 

Esta entrevista terá a duração de aproximadamente meia hora e será dividida em 

duas partes. Na primeira parte pretende-se recolher informação que permita conhecê-la 

melhor; a segunda parte tem como finalidade focar o seu processo de transição para uma 

posição de líder. 

Todos os dados recolhidos serão utilizados somente para fins académicos e em 

momento algum será identificado o seu nome ou o da organização a que pertence. Peço- 

lhe a autorização para gravar a entrevista, de forma a assegurar a qualidade do estudo, 

sendo que a sua transcrição ser-lhe-á devolvida para que a possa validar. 
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Parte I 
 

1. Caracterização sociodemográfica 

 
1.1. Sexo: Feminino Masculino Outro 

1.2. Idade: 

1.3. Área de formação: 

 

 
2. Caracterização profissional 

 
2.1. Há quanto tempo trabalha nesta organização? 

2.2. Há quanto tempo trabalha neste departamento/Divisão? 

2.3. Qual a função que ocupa atualmente? 

2.4. Há quanto tempo exerce esta função? 

2.5. Quantas pessoas lidera? 

2.6. Existe alguém hierarquicamente superior a si neste departamento? 

 

 
Parte II 

 

Gostaria que começasse por pensar no seu percurso profissional. Assim, peço-lhe 

que recorde o seu percurso, desde a posição que ocupava anteriormente até à sua posição 

atual, de líder. 

1. Agora que já me deu alguns dados, gostava que me falasse um pouco de 

si: como se caracteriza a nível pessoal? 

2. E como se caracteriza a nível profissional? 

 
3. O que faz na sua função? Como é o ambiente em que trabalha? 

 
4. Porque se candidatou para este posto de trabalho? 

 
5. Descreva o processo de recrutamento e seleção pelo qual passou para 

poder assumir este posto de trabalho. 

6. Fale acerca de qual foi a formação ou a preparação teve em particular para 

assumir este novo cargo. 

7. Descreva as suas expectativas em relação a este posto antes de o ocupar. 

Ou seja, o que pensava que ia fazer, como ia ser… 
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8. Encontra-se neste posto há 1 mês e meio. Em que medida as suas 

expectativas se concretizaram? 

9. Descreva as principais mudanças que sentiu ao ocupar esta nova posição. 

 
10. Como se sente ao desempenhar este novo posto de trabalho? 

 
11. Pense naquilo que tem sentido desde o momento que soube que iria 

assumir este posto até agora. Quais as emoções que têm estado presentes? 

12. Fale dos desafios que tem sentido neste novo posto. 

 
12.1 Que estratégias utiliza para a resolução dos mesmos? 

 

 
 

Conclusão 

 

Chegamos ao fim da entrevista. Que outras informações gostaria de acrescentar? 

Tem alguma dúvida? 

 
Como já referi, em breve entrarei em contacto consigo para lhe dar acesso à 

transcrição da entrevista, em formato eletrónico ou em papel, e pedir que confirme, 

acrescente ou reformule algum aspeto mencionado. 

Agradeço, uma vez mais, a disponibilidade e a atenção prestada! 
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Apêndice B – Guião para recolha de incidente crítico 

 

 

Estudo sobre o processo de transição para uma posição de liderança 

 

 
Acontecimentos/Situações de trabalho 

 
Descreva uma situação que tenha vivenciado durante este primeiro mês de trabalho 

enquanto chefe de divisão. Descreva uma situação que tenha sido desafiante para si, ou 

seja, que a tenha marcado, por ter causado alguma alteração ou perturbação a nível 

psicológico, emocional ou comportamental. 

Descreva a situação detalhadamente, considerando os seguintes aspetos: 

 
1. Contexto: o que aconteceu e quem esteve envolvido? 

 

 

 

2. Fatores: quais as características que tornaram a situação desafiante? 

 

 

 
3. Comportamentos: de que modo agiu na situação? Ou seja, o que fez? 

 

 

 

4. Pensamentos: o que pensou nessa situação? 

 

 

 
5. Emoções: o que sentiu nessa situação? 

 

 

 

6. Desenrolar da situação: qual foi o desfecho da situação? 

 

 

 
7. Consequências: qual foi o impacto da situação? 
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Apêndice C – Declaração de Consentimento Informado 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 
 

Designação do Estudo 

 
A presente entrevista insere-se no desenvolvimento de uma tese no âmbito do Mestrado 

em Psicologia das Organizações, Social e do Trabalho da Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da Universidade do Porto. O objetivo desta é conhecer o processo 

de transição para uma posição de liderança. 

De forma a facilitar o registo e a análise da informação recolhida, a entrevista será gravada 

em áudio. Os dados recolhidos serão utilizados no contexto da realização deste projeto, 

podendo vir a ser considerados para efeitos de publicação. O seu anonimato está 

assegurado, sendo que não será em momento algum divulgado o seu nome e a organização 

onde se insere. A sua participação neste estudo é voluntária, podendo, por isso, recusar 

participar ou retirar-se do processo a qualquer momento, sem que tal tenha consequências 

para si. 

 

 
Confirmo que expliquei ao participante, de forma adequada e compreensível, a 

investigação referida, os benefícios e os riscos associados à sua realização. 

Este documento é completado com o documento “Informação ao participante”. 

 

 
 

O Investigador responsável 

 

 
 

Nome:       
 

Assinatura Legível 
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Identificação do participante 

 
Nome:  

BI/ CC nº:     

Participante 

 
• Compreendi a explicação que me foi facultada acerca do estudo que se tenciona 

realizar: os objetivos, os métodos e os benefícios previstos. 

• Solicitei todas as informações de que necessitei, sabendo que o esclarecimento é 

fundamental para uma boa decisão. 

• Fui informado da possibilidade de livremente recusar ou abandonar a qualquer 

momento a participação no estudo, sem que isso possa ter como efeito qualquer 

prejuízo para mim. 

 

 

 

 
Concordo com a participação neste estudo, de acordo com os esclarecimentos que me 

foram prestados, como consta neste documento, do qual me foi entregue uma cópia. 

 

 
Data:  /  /    

 

 

Assinatura 
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Apêndice D – Informação ao participante 

 

 
 

INFORMAÇÃO AO PARTICIPANTE 

 

 
 

Este estudo é desenvolvido no âmbito de uma tese de Mestrado em Psicologia das 

Organizações, Social e do Trabalho da Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação da Universidade do Porto, sob a responsabilidade da mestranda Flávia Teixeira, 

supervisionada pela Professora Doutora Catarina Brandão 

(catarina@fpce.up.pt). 
 

• O objetivo deste estudo é conhecer o processo de transição para uma posição de 

liderança; 

• A metodologia a utilizar é a entrevista; 
 

• A participação neste estudo é voluntária, pelo que o participante tem liberdade 

para decidir se quer ou não participar no mesmo; 

• O participante pode abandonar o estudo sem que daí advenham quaisquer 

consequências para si; 

• Não são antecipados quaisquer incómodos derivados da participação neste estudo; 

 
• A privacidade e a confidencialidade dos dados recolhidos estão garantidas; 

 

• Os dados recolhidos serão utilizados unicamente no âmbito deste estudo, podendo 

servir de base para publicações científicas, em que se poderá recorrer a excertos 

dos dados produzidos, sem identificar o seu autor; 

• Apenas o investigador responsável e os membros da equipa de investigação terão 

acesso aos dados recolhidos. 

 

 
Data:  /  /    

 

 

Assinatura do investigador responsável 
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Apêndice E – Sistema de categorização 
 

Categoria 

de 1ºnível 
Categoria de 2ºnível Definição operacional 

 

 

Etapas do processo 

Referências às diferentes etapas do processo 

de transição para uma posição de liderança. 

Partiu-se do modelo desenvolvido por 

Brandão, Santos e Peres (2020): 

Aprendizagem, Autonomização e 

Consolidação. 
Permite dar resposta à QI 1. 

  
Reflexão 

Referência a uma pré etapa do processo, 

antecedente à etapa Aprendizagem 

referenciada por Brandão, Santos e Peres 
(2020). 

 
Aprendizagem 

Referência ao momento inicial do processo 

em que os sujeitos aprendem a desempenhar a 

função associada ao cargo de liderança que 
vão ocupar (Brandão, Santos, & Peres, 2020). 

 

Autonomização 

Referência ao período de adaptação dos 

sujeitos à função (Brandão, Santos, & Peres, 

2020). 

 

Consolidação 

Referência ao período de maior estabilidade 

dos sujeitos face à nova função (Brandão, 
Santos, & Peres, 2020). 

 

Desafios no processo 

Referências aos desafios vividos pela líder ao 

longo do processo de transição para a posição 

de liderança 

 Adaptação às novas 

tarefas 

Referência à mudança nas tarefas que agora 

desempenha. 
 Aprender a delegar Referência à necessidade de delegar a equipa. 

 
Ganhar autoconfiança 

Referência à falta de autoconfiança que a líder 
sente. 

 
Gerir pessoas 

Referência à necessidade de gerir a equipa e 

os seus conflitos. 

 Gerir pedidos com 

base em relações 
pessoais 

Referência ao facto de a líder ter que 

responder aos pedidos de ajuda que lhe são 
feitos. 

 Mudar para 
teletrabalho 

Referência ao ingresso em regime de 
teletrabalho. 

 Resistência da equipa 
face a mudanças 

Referência à falta de resiliência por parte de 
alguns elementos da equipa. 

 
Gestão do processo 

Referências à gestão do processo de transição, 

nomeadamente quais as estratégias adotadas e 

quais as emoções vivenciadas durante o 
processo. 

 
Careseeking 

Referências às estratégias usadas para se 
adaptar às novas tarefas. 
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 Auto-regulação do self 

e comportamentos de 

exploração 

Referência às estratégias usadas para aprender 

a delegar a equipa. 

 Auto-regulação do self 

e comportamentos de 

exploração 

Referência às estratégias usadas para 

aumentar a autoconfiança. 

 Auto-regulação do self 

e comportamentos de 

exploração 

Referência às estratégias usadas para lidar 

com os conflitos na equipa, de forma a 

promover um bom ambiente de trabalho. 

 Fight 
Caregiving 

Referência às estratégias usadas para lidar 
com os pedidos de ajuda que lhe são feitos. 

 Flight 

Caregiving 

Referência às estratégias usadas para se 

adaptar ao teletrabalho. 

 
Fight 

Flight 

Referência às estratégias usadas para fazer 
face à resistência da equipa perante as 
mudanças. 
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Anexos 
 

 

Anexo 1- SISDAT 

 

Estudo sobre o processo de transição para uma posição de liderança 

 
 

Este estudo pretende conhecer o processo de transição para uma posição de liderança. 

Apesar de serem inúmeros os desafios da liderança, a literatura tem dado pouco enfoque 

a este tema. Um desses desafios reside no próprio processo de assumir uma posição de 

liderança, razão pela qual decidimos aprofundar o mesmo. 

Uma vez que se encontra no processo de transição para uma posição de liderança, 

salientamos a importância da sua colaboração e agradecemos o seu envolvimento. 

Relembramos que todos os dados recolhidos no âmbito deste estudo serão utilizados 

somente para fins académicos e que em momento algum será identificado o seu nome ou 

o da organização a que pertence. 

 
 

Este instrumento pretende estimular a sua reflexão acerca desta nova etapa no seu 

percurso profissional. 

A reflexão pessoal que lhe é solicitada será sobre aquilo que já aconteceu, obrigando-a a 

parar e a refletir, nomeadamente sobre os seus pensamentos, emoções e comportamentos. 

 

 

Por favor considere o mês de janeiro e reflita acerca do mesmo, organizando a sua 

reflexão nos temas apresentados de seguida. 

 

 

Satisfação – força impulsora que a aproxima dos seus objetivos e que quer manter e 

desenvolver. 

O que aconteceu em janeiro (ações suas, pensamentos e/ou emoções, ou outros 

acontecimentos) que, do seu ponto de vista, facilitaram alcançar os objetivos que tinha 

definido? 

 
Insatisfação - força restritiva que a afasta dos objetivos e que quer diminuir ou eliminar. 



50 
 

O que aconteceu em janeiro (ações suas, pensamentos e/ou emoções, ou outros 

acontecimentos) que, do seu ponto de vista, dificultaram alcançar os objetivos que tinha 

definido? 

 
Surpresa - o que aconteceu e que não estava à espera, novos dados que pode usar no 

futuro. 

Ficou surpresa (espantada) com algo que aconteceu, pensou ou sentiu em janeiro? 
 

 

Descobertas - insights, material de base para a sua aprendizagem. 

Partindo dos acontecimentos ocorridos em janeiro que ideias lhe surgiram? Ou seja, que 

novo conhecimento é que adquiriu sobre factos (internos ou externos) ocorridos? 

 
Aprendizagem - generalizações e/ou aprofundamentos a partir das descobertas, 

aplicáveis no dia-a-dia. 

O que aprendeu dos diferentes eventos (internos e/ou externos) ocorridos em janeiro? 
 

 

Transposições/Aplicações - utilização do aprendido para situações concretas. 

Utilizando os itens anteriores, apresente (se houver) algumas aplicações potencialmente 

úteis para o seu dia-a-dia e no trabalho. Coisas (ideias, estratégias, …) que poderão ser 

úteis no seu dia-a-dia. 


