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Resumo 

 

No estudo que aqui apresentamos pretendemos realizar uma análise 

comparativa da percepção de jogadores de futebol relativamente à eficácia de 

liderança de um treinador de sucesso e do melhor treinador com quem os 

jogadores já trabalharam em função do seu estatuto (profissional ou amador) e 

do seu nível competitivo (Superliga, Liga de Honra e 3ª Divisão nacional).  

Para esse efeito foi utilizada uma versão traduzida e adaptada pelo 

Gabinete de Psicologia da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(Mendonça e Fonseca, 2006), da Coaching Efficacy Scale, desenvolvida por 

Deborah Feltz e colaboradores, em 1999. Este questionário é constituído por 

25 questões, agrupadas em 4 dimensões: motivacionais, estratégicas, técnicas 

e de carácter. A amostra utilizada neste estudo foi constituída por 95 jogadores 

seniores masculinos de Futebol, sendo que 35 pertenciam à Superliga, 20 à 

Liga de Honra e 40 à 3ª Divisão Nacional. 

Após aplicação do referido questionário e posterior análise dos 

resultados foi possível concluir que todos os jogadores que integraram a 

amostra do nosso estudo, independentemente do seu estatuto e do nível 

competitivo em que estavam inseridos, atribuíram maior relevância à dimensão 

motivacional no que concerne à eficácia de liderança de um treinador de 

sucesso, como no referente à eficácia de liderança experimentada com o 

melhor treinador com quem já haviam trabalhado. Relativamente ao melhor 

treinador com o qual já trabalharam, os jogadores amadores atribuíram maior 

valor à dimensão estratégia do que os jogadores profissionais, sendo as 

diferenças encontradas estatisticamente significativas.  

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: EFICÁCIA; LIDERANÇA; TREINADOR; SUCESSO; 

FUTEBOL. 
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Abstract 

 

In the present study a comparative analysis of football player’s 

perception regarding the efficacy of a coach of success and the best coach with 

whom the players have worked depending on their status (professional or 

amateur) and competitive level. 

For this study we used the Coaching Efficacy Scale, developed by 

Deborah Feltz and collaborators in 1999, and translated and adapted by the 

Faculty of Sport Psychology Department of the Porto University. The 

questionnaire consists of 25 questions, grouped into 4 dimensions: motivational, 

strategic, technical and of character. The sample used in this study was formed 

by 95 senior male football players, in which 35 belonged to the Superliga, 20 

the League of Honor and 40 as the 3rd National Division. 

After applying the questionnaire and subsequent analysis of the results it 

was possible to conclude that all the players who joined the sample in our 

study, regardless of their status and the competitive level they, gave greater 

emphasis to the motivational dimension regarding the efficacy of leadership of a 

coach of success, such as on the efficacy of leadership experimented with the 

best coach with whom the players had worked. Relatively to the best coach with 

whom the players had worked, the amateur players attributed greater value to 

the strategic dimension than professional players, as statistically significant 

differences were found.  
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1. Introdução 

 

As investigações efectuadas no âmbito da liderança no desporto têm 

estado mais direccionadas para a identificação de estilos de liderança do que 

propriamente em identificar performances com sucesso e respostas positivas 

em termos psicológicos por parte dos jogadores (Horn, 2002). 

A insuficiência de estudos no campo da Psicologia do Desporto, aplicada 

ao Futebol, nomeadamente no que se relaciona com a eficácia de liderança em 

treinadores de futebol funcionou como ponto de partida para o presente estudo. 

Ser treinador exige uma diversidade de competências, que não se esgotam no 

domínio das habilidades da organização, planeamento e condução do treino e 

das competições, mas também com as relações que estabelece com os 

jogadores, os restantes membros da equipa técnica, com a direcção, com a 

comunicação social, com os adeptos, com os árbitros e com a sua forma de 

estar no que diz respeito à incessante busca do conhecimento relacionado com 

a modalidade (Oliveira, 2004). 

Reconhecendo a importância dos valores comportamentais em acções 

de grupo, torna-se pertinente conhecer a percepção dos jogadores 

relativamente ao que consideram como comportamentos/condutas essenciais 

para a eficácia de liderança de um treinador de sucesso. É possível avaliar 

estas percepções através da utilização de ferramentas específicas para esse 

efeito. No nosso estudo, utilizámos uma dessas ferramentas: Coaching Efficacy 

Scale – Escala de Eficácia de Liderança (Mendonça e Fonseca, 2006). 

No presente estudo pretendemos realizar uma análise comparativa da 

percepção de jogadores de futebol relativamente à eficácia de liderança de um 

treinador de sucesso e do melhor treinador com o qual os jogadores já tinham 

trabalhado, em função do seu estatuto (profissional ou amador) e do seu nível 

competitivo (Superliga, Liga de Honra e 3ª Divisão Nacional). 
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2. Revisão da Literatura 

 

2.1. Conceito de Liderança 

 

2.1.1. Definição de Liderança 

A definição de liderança e o significado do acto de liderar têm sofrido 

constantes modificações e reajustamentos ao longo do tempo. 

Hollander (1985) define liderança como a influência exercida pelo líder 

tendo em vista o alcance de determinados objectivos grupais ou sociais. 

Richards e Greenlaw (1966, cit. por Gomes, 2005) afirmam que o conceito 

deve ser encarado como um processo cuja dinâmica depende das 

características de quem chefia, dos colaboradores e da natureza específica da 

situação. Neto (2000), sugere que um líder é uma pessoa que ocupa uma 

posição central num grupo e ajuda o grupo a realizar os seus objectivos. O líder 

mantém essa posição e utiliza-a para influenciar, dirigir e coordenar os 

comportamentos de outros membros do grupo. Segundo Robbins (2002), a 

liderança é definida como a capacidade de influenciar um grupo em direcção 

ao alcance de objectivos. Numa linha idêntica de pensamento Kinicki e Kreitner 

(2006), defendem que a liderança é um processo de influência social em que o 

líder busca a participação voluntária de subordinados num esforço de atingir os 

objectivos organizacionais. A definição apresentada por Barrow (1977), que 

entende a liderança como um processo comportamental que visa influenciar 

indivíduos ou grupos no sentido de alcançarem os objectivos definidos surge 

como a definição que parece reunir maior consenso entre teóricos e 

investigadores no domínio da Psicologia do Desporto. 

 

 

2.1.2. Abordagens Conceptuais ao Estudo da Liderança 

A primeira abordagem ao estudo da liderança centrou-se 

essencialmente na análise dos Traços de Personalidade, vulgarmente 

designada por Teoria do Grande Homem. Esta teoria teve por base o estudo 

das características pessoais dos líderes, em que os estudos efectuados 
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visaram, essencialmente, uma tentativa de encontrar características, traços ou 

atributos nas pessoas que exerciam a tarefa de liderar algum grupo ou 

organização. Carron e Hausenblas (1998), corroboram a ideia, afirmando que 

esta teoria se baseou em estudar os traços de personalidade que um líder 

deveria possuir para, enquanto líder, ser eficaz e determinante em qualquer 

situação. Esta abordagem não contemplava os aspectos relacionados com a 

eficácia ou a ausência desta na liderança exercida, bem como também não 

considerava a influência do contexto na eficácia da liderança. 

A pouca consistência na explicação de determinados aspectos da 

liderança (a eficácia ou não de quem exerce tarefas de liderança), fez surgir 

uma nova teoria que pretendeu colmatar algumas lacunas verificadas na 

abordagem dos Traços de Personalidade. A procura das competências dos 

líderes tornou-se o objectivo principal das investigações, tendo passado o 

objecto de estudo para os aspectos observáveis, traduzidos nas acções 

assumidas nas diferentes situações de trabalho (Leonard, 2003). A abordagem 

Comportamental foi a perspectiva que se seguiu ao estudo dos Traços de 

Personalidade. A teoria que se centrou na análise comportamental dos líderes, 

orientou-se na tentativa de encontrar comportamentos, acções ou atitudes que 

revelassem a eficácia ou ineficácia das pessoas que exerciam tarefas de 

liderança. Foram realizados alguns estudos comportamentais onde se 

pretendeu identificar os comportamentos do líder – Estudos da Universidade de 

Ohio e da Universidade de Michigan (Gomes, 2005; Lourenço e Ilharco, 2007; 

Northouse, 1997).  

Cruz e Gomes (1996) referem que estas abordagens fracassaram 

devido à consistente descriminação da liderança eficaz da ineficaz, bem como 

à falta de generalização a diferentes contextos. A abordagem Comportamental 

não apresentava consistência na efectividade da liderança de uma pessoa em 

contextos diferentes, levando ao aparecimento de novas teorias que passaram 

a considerar a variedade de situações (Horn, 1992). Estas limitações das 

abordagens supracitadas motivaram a continuidade dos estudos sobre 

liderança, o que levou ao aparecimento de novos modelos que justificassem a 

sua eficácia. Assim, pode citar-se a Abordagem Situacional. 
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Esta abordagem, segundo Gomes (2005), acrescentou um novo factor 

de ponderação no estudo da liderança: as exigências colocadas pelo contexto 

onde o líder exerce as funções. Gomes, refere ainda que ser líder não era 

apenas uma questão sobre “aquilo que é” ou sobre “aquilo que faz”, mas 

também é sobre que “tipo de pessoas” fazem parte do grupo; que “tipo de 

tarefas” devem ser efectuadas e “em que contexto” estão integrados todos os 

membros do grupo/organização. Nesta linha de pensamento surgiram, então, 

modelos que tentaram explicar este fenómeno: o Modelo Contingencial e o 

Modelo Situacional de Liderança. 

O Modelo Contingencial foi desenvolvido por Fiedler, em 1967 (Carron e 

Hausenblas, 1998; Weinberg e Gould 1995), e defende que a eficácia e o 

sucesso da liderança dependem da existência de uma congruência entre as 

características do responsável (o seu estilo de liderança) e os 

constrangimentos colocados pelo contexto.  

O Modelo Situacional de Liderança foi proposto e desenvolvido por 

Hersey e Blanchard, em 1969 (Carron e Hausenblas, 1998). A novidade deste 

modelo é a inserção dos seguidores (liderados) e do seu comportamento no 

estudo da eficácia da liderança. Carron e Hausenblas (1998) apontam que a 

base deste modelo é a proposição que a eficácia do líder é um conjunto do 

produto do comportamento do líder com o nível de maturidade dos 

subordinados (isto é, liderados). 

 

Com base nas teorias existentes verificamos que não existe consenso 

na explicação da eficácia da tarefa de liderar, daí a necessidade de ter sempre 

em conta os aspectos situacionais em que ocorre o exercício da liderança, isto 

é, o seu contexto específico. Assim, Weinberg e Gould (1995) apontaram as 

principais implicações, das abordagens interaccionais mais recentes, para a 

liderança no desporto: 

a) Nenhum conjunto de características pessoais ou traços da 

personalidade assegura, por si só, uma liderança eficaz e bem sucedida 

(tais características não são suficientes para predizer um líder eficaz); 
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b) Uma liderança eficaz adapta-se às situações específicas (e.g. um 

treinador despedido de um clube que começa a ter sucesso num novo 

clube, provavelmente não mudou subitamente os seus comportamentos 

e estilo de liderança, mas, pelo contrário, o seu estilo de treino adaptou-

se melhor ao novo clube e aos seus elementos); 

c) Os estilos de liderança podem ser mudados, de forma a poderem 

adaptar-se às exigências da situação. 

 

Actualmente, um dos modelos mais aceites neste domínio foi proposto 

por Chelladurai (1984, 1990, 1993) – Modelo Multidimensional da Liderança – e 

reúne todo um conjunto de dados gerais do estudo da liderança num modelo 

adaptado ao desporto. Assim, no Modelo Multidimensional de Liderança, a 

performance do grupo e a satisfação dos membros são considerados em 

função da congruência entre os três estados do comportamento do líder: 

exigidos, preferidos e actuais (Chelladurai, 1990). 

Chelladurai (1990) acrescenta referindo que os antecedentes destes três 

estados do comportamento do líder são as características da situação, do líder 

e dos membros. Cruz e Gomes (1996) reforçam que neste modelo, a liderança 

é encarada e entendida como um processo interaccional, no sentido de que a 

eficácia do líder tem de ter em consideração características situacionais não só 

do líder, mas também dos membros do grupo. Assim, a eficácia da liderança 

pode variar em função das características dos jogadores e das limitações e 

exigências impostas pela situação ou meio desportivo. Estes autores referem 

ainda que o Modelo Multidimensional de Liderança de Chelladurai defende que, 

para além do comportamento do líder, os seus antecedentes e as suas 

consequências, constituem os elementos principais deste modelo de liderança 

no desporto. A Figura 1 ilustra o Modelo Multidimensional de Liderança no 

Desporto proposto por Chelladurai.  
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Figura 1: Modelo Multidimensional de Liderança no Desporto 
(Adaptado de Chelladurai, 1990; Fonte: Cruz e Gomes, 1996) 

 

A necessidade de validação do modelo levou a que Chelladurai e Saleh 

(1978, 1980) desenvolvessem a “Leadership Scale for Sports” (Escala de 

Liderança no Desporto). Esta escala avalia cinco dimensões dos 

comportamentos do treinador (líder): comportamento de treino e instrução, 

comportamento democrático, comportamento autocrático, comportamento de 

apoio social e comportamento recompensador (“feedback positivo”). No Quadro 

1 descreve-se de uma forma mais detalhada, cada uma destas cinco 

dimensões. 
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Quadro 1: Dimensões da Escala de Liderança no Desporto 
(Adaptado de Chelladurai, 1984; Fonte: Cruz e Gomes, 1996) 

Dimensão Descrição 

Comportamento de 
instrução e treino 

Comportamento do treinador destinado a melhorar o 
rendimento dos atletas, dando especial atenção e 

facilitando o trabalho árduo e difícil; ensinar as 
competências técnicas e tácticas da modalidade; clarificar a 

relação entre os atletas; estruturar e coordenar as 
actividades dos atletas. 

Comportamento 
democrático 

Comportamento de treinador que permite uma maior 
participação dos atletas nas decisões relacionadas com os 

objectivos do grupo, métodos de treino e tácticas e 
estratégias de competição. 

Comportamento 
autocrático 

Comportamento do treinador que envolve a tomada de 
decisão independente e dá preferência à sua autoridade 

pessoal. 

Comportamento de 
apoio social 

Comportamento do treinador caracterizado pela 
preocupação com o bem-estar individual dos atletas, com 

uma atmosfera positiva de grupo e com relações 
interpessoais calorosas com os atletas. 

Comportamento de 
“feedback positivo” 

Comportamento do treinador que reforça um atleta, 
reconhecendo e recompensando um bom rendimento. 

 

O Modelo Multidimensional de Liderança de Chelladurai (1984) 

constituiu-se como uma base para muitas pesquisas. Recentemente, 

elementos deste modelo foram combinados, de forma a construir o Modelo da 

Eficácia de Liderança (Horn, 2002), o qual, num momento posterior deste 

trabalho, será abordado de forma mais aprofundada. 

 

2.2. Eficácia de Liderança  

 

2.2.1. Conceito de Eficácia de Liderança 

Parece ser evidente a importância em compreender a origem da eficácia 

de liderança, pois é um conceito essencial no estudo que nos propomos a 

desenvolver. Feltz, Chase, Moritz e Sullivan (1999) definem eficácia de 

liderança com base na ideia de que os treinadores acreditam possuir 

capacidades para influenciar a aprendizagem e a performance dos seus 

jogadores, englobando na performance as capacidades psicológicas, de atitude 

e de trabalho de equipa dos jogadores. A eficácia de liderança, para além da 

preocupação com a aprendizagem dos seus jogadores, foca, também, a 
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importância da sua influência na performance dos seus jogadores em 

competição. 

 

2.2.2. O Modelo da Eficácia de Liderança 

O Modelo da Eficácia de Liderança foi desenvolvido por Feltz e 

colaboradores, em 1999, a partir dos contributos de Denham e Michael (1981) 

com o “Modelo Multidimensional da Eficácia do Professor ”; de Bandura (1977, 

1986) com a “Conceptualização da Auto-eficácia”; e de Park (1992) com a 

“Medida Inicial de Confiança do Treinador” (Feltz et al., 1999). Este modelo de 

eficácia de liderança proposto inclui informação específica acerca da eficácia 

da liderança assim como os efeitos ou resultados dessa eficácia (Feltz et al., 

1999). Na Figura 2 podemos observar a ilustração deste modelo: 

 

      
         Informações da                          Dimensões da Eficácia                 
     Eficácia de Liderança                           da Liderança                              Resultados 

 
 
 
 

 
Figura 2: Modelo Conceptual da Eficácia de Liderança 

(Adaptado de Feltz et al., 1999) 

 

 

O conceito de eficácia de liderança abrange quatro dimensões: a 

estratégia, a motivação, a técnica e o carácter. No Quadro 2 descreve-se de 

uma forma mais detalhada, cada uma destas quatro dimensões: 

 

 

Comportamento 
do treinador 

 
Satisfação do 

jogador/equipa 
 

Performance do 
jogador/equipa 

 
Eficácia do 

jogador/equipa 

Nível de experiência do 
treinador 

 
Sucessos antecedentes 

 
Percepção das 

capacidades dos atletas 
 

Apoio 
escolar/comunidade 

Estratégia 
 

Motivação 
 

Técnica 
 

Carácter 



 

10 

Quadro 2: Dimensões do Modelo da Eficácia de Liderança 
(Adaptado de Feltz et al., 1999) 

Dimensão Descrição 

Estratégia 
A eficácia da estratégia de liderança é a confiança que os treinadores têm nas 
suas capacidades para treinar durante a competição e conduzir as suas equipas 
a performances de sucesso.  

Motivação 
A eficácia da motivação de liderança envolve a confiança que os treinadores 
têm para afectar os estados e as capacidades psicológicas dos seus jogadores 
(que também inclui a comunicação e as capacidades de relacionamento). 

Técnica 
A eficácia da técnica é definida como a crença que os treinadores têm nas suas 
capacidades de instrução e de diagnóstico (inclui também a disciplina, treino e 
condicionamento e práticas efectivas organizadas). 

Carácter 
A eficácia do carácter envolve a confiança que os treinadores têm para 
influenciar o desenvolvimento pessoal e uma atitude positiva no desporto por 
parte dos seus jogadores. 

 

Feltz e colaboradores (1999) consideram que estas dimensões da 

eficácia de liderança são influenciadas pela experiência e a performance 

precedente do treinador (e.g., experiência do treinador, preparação do 

treinador, sucessos antecedentes do treinador), da compreensão das 

capacidades de cada um dos seus jogadores bem como do apoio social (e.g., 

escola, comunidade e apoio familiar). Feltz e colaboradores (1999) referem 

ainda que a eficácia de liderança tem influência no comportamento do 

treinador, na satisfação do jogador com o seu treinador, na performance dos 

jogadores, no comportamento e na atitude do jogador bem como no nível de 

eficácia do jogador. 

 

2.2.3. Avaliação da Eficácia de Liderança 

Feltz e colaboradores (1999) desenvolveram um instrumento para 

avaliar a eficácia de liderança: Coaching Efficay Scale (CES). Este instrumento 

é constituído por 24 itens e pretende promover a autoavaliação dos 

treinadores. 

A Coaching Efficacy Scale teve como base a Coaching Confidence 

Scale de Park (1992, in Feltz et al., 1999), que considerava a existência de três 

dimensões com influência na confiança: a técnica, a motivação e a estratégia. 

Feltz e seus colaboradores (1999) acrescentaram a estas dimensões uma 

quarta – a dimensão do carácter (Quadro 3). 
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Quadro 3: Alguns exemplos de itens relativos a cada uma das dimensões da eficácia. 

Dimensões da 
Eficácia 

Exemplos de itens 

Estratégia 
- “Ajustar a estratégia de jogo às potencialidades da 
sua equipa.” 
- “Dominar estratégias a utilizar em competição.” 

Motivação 

- “Preparar psicologicamente os seus atletas para a 
estratégia de jogo.” 
- “Manter a confiança no desempenho dos seus 
atletas.” 

Técnica 
- “Treinar individualmente os aspectos técnicos dos 
sus atletas.” 
- “Detectar erros individuais e/ou colectivos.” 

Carácter 
- “Promover uma atitude de respeito pelos outros.” 
- “Promover o desportivismo.” 

 

 

2.2.4. Estudos realizados 

Na recolha bibliográfica efectuada pudemos constatar que poucos 

estudos encontrados englobam a percepção por parte dos jogadores acerca da 

eficácia de liderança. Verificamos que a amostra mais utilizada é constituída 

por treinadores sendo avaliada a sua autopercepção acerca da sua eficácia de 

liderança.  

 Boardley, Kavussanu e Ring (2008), por exemplo, realizaram um 

estudo com uma amostra de 166 jogadores de râguebi seniores masculinos 

com o objectivo de analisar a percepção dos jogadores sobre a eficácia de 

liderança dos treinadores. Este estudo, que permitiu evidências preliminares 

das percepções da eficácia de liderança foi uma continuação do trabalho 

iniciado por Feltz e colaboradores em 1999. Nesta investigação, o recurso à 

avaliação da percepção dos jogadores sobre a eficácia de liderança vai de 

encontro ao defendido pelo Modelo de Eficácia de Liderança, em que a eficácia 

de liderança tem influência na satisfação do jogador com o seu treinador, na 

performance dos jogadores, no comportamento e na atitude do jogador bem 

como no nível de eficácia do mesmo, daí a importância da avaliação da 

percepção dos jogadores. Como resultado, estes autores verificaram que a 

dimensão motivacional foi considerada a mais importante, seguida das 

dimensões estratégia, técnica e carácter, respectivamente. 

Em Portugal, foi também realizada uma investigação por Mendonça e 

Fonseca (2006) com o objectivo de estudar as competências de um treinador 
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de sucesso através da percepção dos atletas. Para tal foi aplicado a versão 

portuguesa da “Coaching Efficacy Scale” – Escala da Eficácia da Liderança – a 

um conjunto de 185 atletas seniores masculinos (120 de Futebol e 65 de 

Futsal). Os resultados obtidos demonstraram que os jogadores de Futebol 

consideraram a dimensão motivacional como sendo a mais importante para um 

treinador de sucesso. As dimensões estratégia, técnica e de carácter, nessa 

ordem de disposição de importância surgiram em seguida. No que se refere à 

análise da percepção dos jogadores de Futebol sobre o melhor treinador com o 

qual já trabalharam, estes consideraram os comportamentos relacionados com 

a dimensão motivacional os mais utilizados, seguidos das dimensões 

estratégia, técnica e de carácter, respectivamente. Ainda segundo os mesmos 

autores, a análise da percepção dos jogadores de Futebol face ao seu nível 

competitivo demonstrou que os jogadores de nível superior valorizaram mais 

todas as dimensões da eficácia de liderança (motivação, estratégia, técnica e 

carácter). 

No que diz respeito aos estudos efectuados com treinadores, de uma 

forma geral, os resultados obtidos evidenciam que o carácter é a dimensão da 

eficácia de liderança mais valorizada. As dimensões técnica e estratégia 

seguiram-se por esta ordem de importância, aparecendo a motivação como 

sendo a dimensão menos valorizada (e.g. Vargas-Tonsing, 2003; Myers, 2005; 

Sullivan, 2003). 
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3. Material e Métodos 

 

3.1. Descrição e Caracterização da Amostra 

A amostra foi constituída por 95 jogadores de Futebol do escalão sénior 

masculino, com idades compreendidas entre os 18 e os 39 anos de idade (25,9 

± 4,68). Assim, reunimos 35 jogadores de Futebol da Superliga, 20 jogadores 

de Futebol da Liga de Honra e 40 jogadores de Futebol da 3ª Divisão Nacional. 

Ainda, e efectuando a análise desta amostra de acordo com o seu estatuto, 

podemos referir que compreendia 55 jogadores de Futebol profissionais e 40 

amadores. No Quadro 4, apresentamos uma caracterização mais detalhada da 

nossa amostra: 

 

Quadro 4: Caracterização da amostra de jogadores 

Equipas de Futebol N Nível competitivo Amador/Profissional 

Equipa A 17 Super Liga Profissional 

Equipa B 18 Super Liga Profissional 

Equipa C 20 Liga de Honra Profissional 

Equipa D 19 3ª Divisão Nacional Amador 

Equipa E 21 3ª Divisão Nacional Amador 

Total 95  

 

 

3.2. Instrumento 

O instrumento utilizado para realizar o nosso estudo foi a Escala de 

Eficácia de Liderança, uma versão traduzida e adaptada pelo Gabinete de 

Psicologia da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (Fonseca e 

Mendonça, 2006), da Coaching Efficacy Scale (CES), desenvolvida por 

Deborah Feltz e colaboradores, em 1999. Importa referir que, com o intuito de 

melhorar e clarificar a escala, aquando da sua tradução, Fonseca e Mendonça 

procederam a algumas adaptações relativamente à versão original. As 

alterações prenderam-se com o acréscimo de um vigésimo quinto item (que se 

insere na subescala da técnica), com a reformulação da construção frásica da 

questão central e dos itens relativos às questões números 7 e 11 e com a 
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substituição da escala de resposta a qual se referia à eficácia e foi substituída 

por uma escala tipo likert que questionava a importância de cada item para o 

jogador.  

 Assim, a Escala da Eficácia de Liderança aplicada é constituída por 25 

itens avaliados numa escala tipo likert de cinco níveis (1 – Nada importante; 2 – 

Pouco importante; 3 – Nem pouco nem muito importante; 4 – Muito importante; 

5 – Totalmente importante), divididos por quatro subescalas referentes a uma 

dimensão da eficácia (motivação, estratégia, técnica e carácter) de liderança do 

treinador. A motivação, a estratégia e a técnica, são avaliadas com 7 questões 

cada, sendo a dimensão carácter avaliada com 4 questões. 

Este instrumento foi aplicado numa versão que aludia à eficácia de 

liderança de um treinador de sucesso e numa segunda versão que procurava 

analisar a eficácia de liderança do melhor treinador com o qual os jogadores já 

trabalharam. Adicionalmente, também foi colocado um conjunto de questões 

destinado a obter alguns dados de ordem demográfica dos jogadores bem 

como dados relativos ao seu passado desportivo. 

 

3.3. Procedimentos 

 

3.3.1. Recolha de Dados 

Foram contactados telefonicamente três clubes da Superliga mas 

somente dois acederam a participar neste estudo. Deslocámo-nos às 

instalações destes dois clubes para proceder à entrega dos questionários. 

Após preenchimento dos questionários, os mesmos foram remetidos, em mão 

e via CTT. Na Liga de Honra, foram contactados dois clubes, mas apenas um 

acedeu a participar no estudo que nos propusemos desenvolver. Deslocámo-

nos igualmente às suas instalações para proceder à entrega dos questionários. 

Estes questionários foram devolvidos no mesmo dia, após o seu 

preenchimento. Na 3ª Divisão Nacional foram contactados dois clubes, os 

quais acederam de imediato ao propósito do nosso estudo. Do mesmo modo, 

procedeu-se à entrega dos questionários nas instalações dos clubes. Os 

questionários foram-nos devolvidos em mão devidamente preenchidos. 
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O momento da entrega dos questionários em todos os clubes foi 

precedido de esclarecimentos relativos ao objectivo do nosso estudo bem 

como às regras de preenchimento da escala. Também se alertou para a 

importância da veracidade e honestidade das respostas, tendo-se salientado o 

anonimato do questionário.  

O processo de recolha de dados decorreu entre o dia 10 de Maio de 

2008 até ao dia 26 de Maio de 2008. 

 

3.3.2. Análise de Dados 

Após termos efectuado a recolha dos dados, todos os questionários 

foram analisados através de um sistema de leitura óptica, sendo para isso 

utilizado o programa Teleforme. Reunidos os dados, procedemos à sua 

passagem para o programa SPSS for Windows, versão 15.0, utilizando os 

seguintes procedimentos: 

• Análise Descritiva: para todas as variáveis observadas, foram 

calculadas: 

- Medidas de tendência central – Média; 

- Medidas de dispersão – Desvio Padrão; 

• Análise inferencial: análise efectuada através de: 

- T-test para duas medidas independentes; 

- Kruskal-Wallis test; 

• O nível de significância para o estabelecimento de diferenças 

estatisticamente significativas entre as variáveis em estudo, em 

todos os testes estatísticos foi estabelecido em 0,05. 
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4. Apresentação dos Resultados 

 

4.1. Estatísticas descritivas (amostra total) 

Nos Quadros 5 e 6 apresentamos, relativamente às quatro dimensões 

avaliadas pela Escala de Eficácia de Liderança, os resultados da análise da 

estatística descritiva no que se refere ao treinador de sucesso e ao melhor 

treinador com o qual os jogadores já trabalharam. 

 

 

Quadro 5: Treinador de Sucesso 

Dimensões Média Desvio Padrão 

Motivação 4,47 0,51 

Estratégia 4,30 0,61 

Técnica 4,23 0,54 

Carácter 4,03 0,68 

 

Quadro 6: Melhor treinador com o qual já trabalharam 

Dimensões Média Desvio Padrão 

Motivação 4,41 0,54 

Estratégia 4,24 0,59 

Técnica 4,16 0,60 

Carácter 4,08 0,67 

 

Como podemos verificar, tanto para um treinador de sucesso como para 

o melhor treinador com o qual já trabalharam, os jogadores apontaram a 

motivação como sendo a dimensão mais importante. As dimensões estratégia 

e técnica seguiram-se por esta ordem de importância, aparecendo o carácter 

como sendo a menos valorizada. 
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4.2. Comparação da percepção da eficácia de liderança de 

jogadores de Futebol em função do seu estatuto (profissionais Vs 

amadores). 

 

4.2.1. Treinador de sucesso 

Através da análise dos resultados apresentados no Quadro 7 e na 

Figura 3, verificamos que os jogadores profissionais consideraram as 

dimensões motivação (esta com algum destaque das demais), estratégia e 

técnica como sendo as mais importantes para a eficácia de liderança de um 

treinador de sucesso, tendo sido atribuída menor importância à dimensão 

carácter. No grupo amostral dos jogadores amadores verificou-se idêntica 

situação.  

Ou seja, os jogadores dos dois grupos valorizaram as quatro dimensões 

da eficácia de liderança pela mesma ordem de importância, sendo possível 

verificar que os aspectos motivacionais são aqueles que mais valorizaram para 

a eficácia de liderança de um treinador de sucesso. 

Comparando a importância das dimensões da eficácia nos dois grupos, 

embora não tivessem sido encontradas diferenças significativas, constatamos 

que os jogadores amadores consideraram as dimensões motivação e 

estratégia como as mais importantes para a eficácia de liderança de um 

treinador de sucesso. Os jogadores profissionais atribuíram maior importância 

às dimensões técnica e carácter comparativamente aos jogadores amadores.  

 
Quadro 7: Treinador de sucesso 

Dimensões da 

Eficácia 

Profissionais Amadores 
T-test p <0,05 

Média ± DP Média ± DP 

Motivação 4,44 ± 0,58 4,51 ± 0,41 - 0,59 0,55 

Estratégia 4,29 ± 0,68 4,30 ± 0,50 - 0,04 0,97 

Técnica 4,26 ± 0,59 4,18 ± 0,47 0,68 0,50 

Carácter 4,07 ± 0,71 3,98 ± 0,64 0,60 0,55 
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Figura 3: Treinador de sucesso. 

 

 

4.2.2. Melhor treinador com o qual já trabalharam. 

Pela observação dos resultados obtidos e apresentados no Quadro 8 e 

na Figura 4 constatámos que os jogadores amadores atribuíram maior ênfase à 

dimensão motivacional, seguida, respectivamente, pelas dimensões estratégia, 

técnica e de carácter. O grupo dos jogadores profissionais também considerou 

a dimensão motivação como a mais importante, tendo esta assumido maior 

relevância relativamente às restantes dimensões. A dimensão carácter foi a 

menos valorizada. As dimensões estratégia e técnica apresentaram valores 

médios de importância muito semelhantes.  

Assim, nos dois grupos da amostra podemos observar que a dimensão 

motivação foi a mais valorizada, tendo sido a dimensão carácter considerada a 

menos importante. 

A comparação entre os dois grupos permitiu constatar a existência de 

diferenças significativas relativamente á dimensão estratégia, mais valorizada 

pelos jogadores amadores, comparativamente aos jogadores profissionais. 

Adicionalmente, o grupo dos jogadores amadores atribuiu maior ênfase 

às dimensões motivação e técnica do que o grupo dos jogadores profissionais 
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relativamente ao melhor treinador com o qual já trabalharam, embora estas 

diferenças não fossem estatisticamente significativas. 

 

Quadro 8: Melhor treinador com o qual já trabalharam 

Dimensões da 

Eficácia 

Profissionais Amadores 
T-test p <0,05 

Média ± DP Média ± DP 

Motivação 4,39 ± 0,62 4,45 ± 0,41 - 0,53 0,60 

Estratégia 4,12 ± 0,67 4,39 ± 0,42 - 2,38 0,02  

Técnica 4,12 ± 0,70 4,20 ± 0,44 - 0,68 0,50 

Carácter 4,10 ± 0,70 4,05 ± 0,64 0,36 0,72 
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Figura 4: Melhor treinador com o qual já trabalharam 

 

 

4.3. Comparação da percepção da eficácia de liderança de 

jogadores de Futebol em função do seu nível competitivo (Superliga, Liga 

de Honra e 3ª Divisão Nacional). 

 

4.3.1. Treinador de sucesso. 

Relativamente à comparação da percepção da eficácia de liderança de 

jogadores em função do seu nível competitivo, a análise dos resultados revelou 

que o grupo constituído pelos jogadores da Superliga apontou a motivação 
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como sendo a dimensão mais importante e o carácter como sendo a de menor 

importância. De realçar que a média de respostas apresentada nas dimensões 

motivação e carácter destacou-se das médias das dimensões técnica e 

estratégia, sendo que estas últimas apresentaram valores médios de 

importância semelhantes entre si, com ligeira vantagem para os aspectos 

técnicos do treino.  

O grupo constituído pelos jogadores da Liga de Honra destacou a 

motivação como sendo a dimensão mais importante e o carácter como sendo a 

dimensão menos importante. No entanto, a dimensão estratégia surgiu logo a 

seguir à dimensão motivacional, relegando para terceiro, na ordem de 

importância, a dimensão técnica. Pela análise do Quadro 9 e da observação da 

Figura 5 verificamos que as médias destas dimensões são bem distintas.  

O grupo constituído pelos jogadores da 3ª Divisão Nacional manteve a 

ordem das percepções do grupo supracitado (Liga de Honra). Como no grupo 

anterior, as médias das quatro dimensões distinguiam-se substancialmente 

umas das outras. 

Relativamente à comparação entre os três grupos amostrais, verificamos 

que os jogadores da Liga de Honra valorizaram de forma mais acentuada as 

dimensões motivacional e estratégica, enquanto os jogadores da Superliga 

constituíram o grupo que menos valorizou estas dimensões, no entanto, as 

diferenças encontradas não se revelaram estatisticamente significativas. 

No que concerne às dimensões técnica e de carácter constatou-se que 

os jogadores da Liga de Honra lhes atribuíram maior relevância, enquanto os 

jogadores da 3ª Divisão Nacional lhes conferiram menor importância. A 

dimensão carácter também se destacou, mas como sendo a dimensão 

considerada de menor importância para a eficácia de liderança de um treinador 

de sucesso nos três grupos amostrais. Podemos também constatar que foi na 

Liga de Honra que se verificou uma valorização mais acentuada das quatro 

dimensões comparativamente às restantes divisões. 

Em síntese, verificámos que a dimensão motivação foi considerada a 

mais importante das quatro dimensões da eficácia de liderança de um treinador 

de sucesso.  
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Quadro 9: Treinador de sucesso. 

Dimensões 

da Eficácia 

Superliga 
Liga de 

Honra 

3ª Divisão 

Nacional 
Kruskal-

Wallis Test 
p<0,05 

Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

Motivação 4,39 ± 0,66 4,54 ± 0,38 4,51 ± 0,41 2א = 0,32 0,85 

Estratégia 4,21 ± 0,78 4,42 ± 0,44 4,30 ± 0,50 2א = 0,63 0,73 

Técnica 4,22 ± 0,65 4,32 ± 0,48 4,18 ± 0,47 2א = 1,01 0,60 

Carácter 4,02 ± 0,78 4,15 ± 0,57 3,98 ± 0,64 2א = 0,64 0,73 
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Figura 5: Treinador de sucesso. 

 

 

4.3.2. Melhor treinador com o qual já trabalharam. 

Após observação do Quadro 10 e da Figura 6 pudemos verificar que 

para o grupo constituído pelos jogadores da Superliga, a dimensão motivação 

foi considerada a mais importante, com algum destaque das demais 

dimensões. As dimensões estratégia e técnica apresentaram valores das suas 

médias iguais. Como dimensão menos importante apareceu o carácter, apesar 

da proximidade com as dimensões estratégia e técnica.  
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O grupo constituído pelos jogadores da Liga de Honra apresentou 

valores médios superiores para a dimensão motivação. As restantes 

dimensões apresentaram médias muito semelhantes, contudo a dimensão 

técnica destacou-se como sendo a de menor importância para este grupo de 

jogadores. A dimensão carácter foi considerada como sendo a segunda 

dimensão mais importante, logo seguida pela dimensão estratégia. 

O grupo constituído pelos jogadores da 3ª Divisão Nacional considerou 

as dimensões motivação, estratégia e técnica como sendo as mais importantes 

para a eficácia de liderança de um treinador de sucesso, tendo sido atribuída 

menor importância ao carácter. As dimensões motivação e estratégia 

destacaram-se das demais, pois apresentaram valores médios superiores. 

Assim, uma vez mais a dimensão motivação foi considerada a mais 

importante das quatro dimensões da eficácia de liderança para o melhor 

treinador com o qual os jogadores já trabalharam. 

Relativamente à comparação entre os três grupos amostrais, as 

diferenças encontradas não se revelaram estatisticamente significativas, mas 

verificámos que os jogadores da 3ª Divisão Nacional valorizaram de forma mais 

acentuada as dimensões motivacional e estratégica, enquanto os jogadores da 

Superliga se constituíram como o grupo que menos valorizou estas dimensões. 

No que se refere às dimensões técnicas e de carácter constatou-se que 

os jogadores da Liga de Honra lhes atribuíram maior relevância, enquanto os 

jogadores da Superliga lhes conferiram menor importância. Foi na dimensão 

estratégia que se encontraram maiores diferenças entre os três grupos, sendo 

os jogadores da Superliga os que menos valorizaram esta dimensão. De 

assinalar, que o grupo constituído pelos jogadores da Superliga valorizou de 

forma menos acentuada do que os outros grupos todas as dimensões da 

eficácia de liderança relativas ao melhor treinador com quem já trabalharam. 
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Quadro 10: Melhor treinador com o qual já trabalharam 

Dimensões 

da Eficácia 

Superliga 
Liga de 

Honra 

3ª Divisão 

Nacional 
Kruskal-

Wallis Test 
p <0,05 

Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

Motivação 4,36 ± 0,67 4, 44 ± 0,55 4,45 ± 0,41 2א = 0,10 0,95 

Estratégia 4,07 ± 0,72 4,23 ± 0,59 4,39 ± 0,42 2א = 3,81 0,15 

Técnica 4,07 ± 0,72 4,21 ± 0,69 4,20 ± 0,44 2א = 0,67 0,71 

Carácter 4,04 ± 0,69 4,23 ± 0,71 4,05 ± 0,64 2א = 1,44 0,48 

 

1

2

3

4

5

Motivação Estratégia Técnica Carácter

Superliga

Liga de Honra

3ª Divisão Nacional

 
Figura 6: Melhor treinador com o qual já trabalharam. 
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5. Discussão dos Resultados 

 

É importante considerar na eficácia de liderança a pertinência da 

percepção dos jogadores acerca do comportamento dos treinadores (Horn, 

2002). Hoje em dia cada vez mais se fala da particular importância do domínio 

psicológico e dos aspectos psicológicos do treino. Já Fonseca, em 1997, 

salientava a frequente referência aos factores psicológicos como sendo os 

factores considerados como mais condicionantes do rendimento obtido, ou a 

obter, pelos jogadores ou pelas equipas.  

 

No nosso estudo, tanto os jogadores profissionais como os amadores 

consideraram a motivação como a dimensão mais relevante para a eficácia de 

liderança tanto de um treinador de sucesso como do melhor treinador com o 

qual os jogadores já trabalharam. Os nossos resultados vão de encontro aos 

obtidos por Mendonça e Fonseca (2006) num estudo que envolveu jogadores 

de Futebol e Futsal e também aos de Boardley, Kavussanu e Ring (2008), num 

estudo semelhante realizado com jogadores de râguebi. A semelhança dos 

nossos resultados com os estudos supracitados estende-se também às outras 

dimensões da eficácia de liderança. Assim, a estratégia, a técnica e o carácter 

surgem de seguida nesta ordem de importância.  

Fonseca (1997) é de opinião que a preparação desenvolvida ao nível do 

foro psicológico dos jogadores e das equipas não parece caracterizar-se pelo 

mesmo rigor que, actualmente, caracteriza a sua preparação a outros níveis 

(e.g. físico, táctico e técnico), sendo frequentemente deixada ao cuidado dos 

jogadores. Acrescenta que, não obstante a grande importância 

consensualmente atribuída aos factores psicológicos no rendimento no Futebol, 

os cuidados com a preparação psicológica dos atletas e das equipas não são 

elevados. Os resultados obtidos no nosso estudo contrariam de certa forma a 

opinião de Fonseca (1997), dado que, em ambos os grupos da amostra 

podemos observar que a dimensão motivação foi a mais valorizada. Estes 

resultados permitem inferir que os treinadores de sucesso e os melhores 

treinadores com os quais os jogadores de Futebol (profissionais e amadores) já 
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haviam trabalhado adoptavam frequentemente atitudes ou condutas 

relacionadas com os aspectos psicológicos/motivacionais do treino, daí esta 

dimensão ter sido a mais valorizada. Neste ponto importa referir que a Escala 

de Eficácia de Liderança não avalia directamente os comportamentos dos 

treinadores, mas somente as percepções que os jogadores têm acerca dos 

comportamentos/atitudes/condutas dos treinadores. As percepções obtidas 

pelos jogadores têm em consideração uma avaliação global do treinador. 

Assim, a percepção dos jogadores de que a motivação é a dimensão que os 

treinadores mais enfatizam durante o contacto com os mesmos, não significa 

literalmente que os treinadores adoptem medidas/acções que foquem 

unicamente os aspectos relacionados com a motivação. 

Relativamente ao melhor treinador com o qual os jogadores já 

trabalharam encontramos diferenças estatisticamente significativas no valor 

atribuído à dimensão estratégia pelos jogadores amadores em comparação 

com os jogadores profissionais. Uma possível explicação poderá relacionar-se 

com o facto de os jogadores amadores praticarem um Futebol tecnicamente 

menos evoluído relativamente aos profissionais, o que pode determinar a sua 

susceptibilidade face aos comportamentos do treinador que visem o 

desenvolvimento dos aspectos estratégicos de jogo/treino. 

 

Tendo em conta o nível competitivo (Superliga, Liga de Honra e 3ª 

Divisão Nacional) dos jogadores de Futebol que integraram a nossa amostra, 

verificou-se que a dimensão motivacional foi a mais valorizada. Também este 

resultado reforça os encontrados por Mendonça e Fonseca em 2006. Além 

disso, este ponto vai de encontro ao que salientam Starkes e Ericsson (2003), 

quando defendem que as habilidades psicológicas influenciam a capacidade 

dos jogadores em cumprir as componentes de cada um dos domínios 

fisiológicos, técnicos, táctico-cognitivos, cognitivo-perceptuais e emocionais.  

Analisando também as outras três dimensões da eficácia de liderança 

não foram encontrados resultados que reflectissem uma avaliação que 

permitisse efectuar uma comparação entre as percepções dos três níveis 

competitivos. No entanto, e apesar de estatisticamente não significativas, as 
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diferenças verificadas no valor atribuído à dimensão estratégia pelos jogadores 

da Liga de Honra e da 3 ª Divisão Nacional comparativamente aos jogadores 

da Superliga, no que concerne a um treinador de sucesso e ao melhor 

treinador com o qual já trabalharam, podem ser explicadas com base na 

exacerbação do plano estratégico verificado nos jogos destes níveis 

competitivos. 

A análise da percepção dos jogadores de Futebol tendo em conta o seu 

nível competitivo, demonstrou ainda que foram os jogadores da Superliga que 

comparativamente aos outros níveis competitivos apresentaram resultados em 

que as dimensões da eficácia de liderança foram, de uma forma geral, menos 

valorizadas. Estes resultados não vão de encontro aos resultados obtidos por 

Mendonça e Fonseca (2006), não nos sendo possível adiantar uma explicação 

provável para esta dissemelhança, dado a inexistência de estudos que 

estabeleçam uma comparação entre estes níveis competitivos. 
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6. Conclusões e Sugestões 

 

Todos os jogadores que integraram a amostra do nosso estudo, 

independentemente do seu estatuto e do nível competitivo em que estavam 

inseridos, atribuíram maior relevância à dimensão motivacional tanto no que 

concerne à eficácia de liderança de um treinador de sucesso, como no 

referente à eficácia de liderança experimentada com o melhor treinador com 

quem já haviam trabalhado. 

Para os jogadores profissionais e amadores de futebol constatou-se que 

as dimensões motivacionais e estratégicas são aquelas que consideraram 

como as mais importantes para a eficácia de liderança de um treinador de 

sucesso, tendo sido possível verificar que os jogadores amadores lhes 

atribuíram maior valor do que os jogadores profissionais. O carácter apareceu 

como sendo a dimensão que menos valorizaram. 

Para os jogadores amadores, os seus melhores treinadores adoptaram 

com frequência condutas ou posturas relacionadas com os aspectos 

motivacionais, seguidos dos estratégicos, técnicos e de carácter. Nos 

jogadores profissionais verificou-se uma situação idêntica, podendo-se 

salientar a semelhança no valor atribuído às dimensões estratégia e técnica. 

Outro aspecto importante é relativo à dimensão estratégia, onde os jogadores 

amadores atribuíram maior relevância comparativamente aos jogadores 

profissionais, tendo-se revelado estas diferenças estatisticamente significativas. 

Para os jogadores dos três níveis competitivos que integraram a 

amostra, a motivação foi a dimensão mais valorizada no que concerne à 

eficácia de liderança num treinador de sucesso. Ainda relativamente ao 

treinador de sucesso pudemos referir que o carácter se revelou como a 

dimensão à qual atribuiriam menor importância. Pudemos também constatar 

que foi na Liga de Honra que se verificou uma valorização mais acentuada das 

quatro dimensões comparativamente aos restantes níveis competitivos. 

Para os jogadores dos três níveis competitivos que integraram a 

amostra, verificamos que os jogadores da 3ª Divisão Nacional valorizaram de 

forma mais acentuada as dimensões motivacional e estratégica no respeitante 
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ao melhor treinador com quem já tinham trabalhado. Os jogadores da Superliga 

constituíram-se como o grupo que menos valorizou estas dimensões. No que 

se refere às dimensões técnicas e de carácter constatou-se que os jogadores 

da Liga de Honra lhes atribuíram maior relevância, enquanto que os jogadores 

da Superliga lhes conferiram menor importância quando se referiram ao melhor 

treinador com quem já tinham trabalhado. De realçar, que o grupo constituído 

pelos jogadores da Superliga valorizou de forma menos acentuada todas as 

dimensões da eficácia de liderança relativas ao melhor treinador com quem já 

trabalharam. 

Como sugestões apresentamos uma proposta em que a aplicação desta 

escala pudesse ser feita em dois momentos – no início e no final da época 

desportiva. Também seria interessante seleccionar dois grupos diferentes, isto 

é, um em que o treinador transitasse do ano anterior e outro em que tivesse um 

treinador novo.  

Um estudo que incluísse os dois géneros, o que poderia constituir 

interessante análise comparativa entre as percepções de jogadores masculinos 

e femininos. 

A aplicação dos questionários revestiu-se de alguma dificuldade 

sobretudo na disponibilidade das equipas em participar neste tipo de estudos. 

Por outro lado, o facto da época desportiva estar muito próxima do seu término 

originou alguns constrangimentos ao nível das equipas profissionais, dado que, 

os campeonatos em que participavam já tinham terminado. 
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