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“A verdadeira felicidade, o bem supremo, 

consiste, principalmente, na conquista da 

verdade, o que pressupõe, existencialmente, 

a escolha de determinadas condições que 

possibilitem que esse fim seja alcançado” 

 

Descartes (1596-1650) 

 

“Uma vida virtuosa é aquela inspirada pelo 

amor e guiada pelo conhecimento” 

 

Bertrand Russel (1872-1970) 



RESUMO 
 

Este estudo se propõe a entender as percepções dos liderados das áreas de 

contabilidade, tributos e finanças sobre os estilos de liderança de seus gestores e 

busca de forma quantitativa apresentar um panorama geral da liderança deste 

segmento profissional. Traz uma revisão bibliográfica das teorias de liderança mais 

estudas até o momento e faz o recorte na teoria da liderança carismática, dos estilos 

e na liderança transformacional e transacional, visando atender ao objetivo geral de 

identificar a percepção dos profissionais das áreas de contabilidade e finanças acerca 

dos estilos de liderança adotados por seus superiores. O estudo teve como 

instrumento de coleta de dados uma survey eletrônica que somou as escalas EAEG 

(Escala de Avaliação do Estilo Gerencial) e MLQ (Multifactor Leadership 

Questionnaire), totalizando 278 respostas válidas. Hipóteses foram levantadas sobre 

as diferenças entre gênero, idade, nacionalidade, posição hierárquica e a correlação 

entre as duas escalas. 
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ABSTRACT 
 

This study intends to understand the perceptions of the leaders of the areas of 

accounting, taxes and finance on the leadership styles of its managers and 

quantitatively seeks to present an overview of the leadership of this professional 

industry. It brings a bibliographical review of the most studied leadership theories to 

date and makes a cut in the theory of charismatic leadership, styles and 

transformational and transactional leadership, aiming at meeting the general objective 

of identifying the perception of professionals in the accounting, finance and taxes about 

the leadership styles adopted by his superiors. The study had as an instrument of data 

collection an electronic survey that included the EAEG (Escala de Avaliação do Estilo 

Gerencial) and MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire) scales, totaling 278 valid 

answers. Hypotheses were raised about the differences between gender, age, 

nationality, hierarchical position and the correlation between the two scales. 

 

Keywords: Leadership. Accounting. Finance. Taxes. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Segundo Friedman (2005) o mundo é plano; para Bauman (2001) as relações 

são líquidas; e as verdades inconvenientes de acordo com Gore (2006). 

Filósofos, escritores, artistas, políticos, empresários, cientistas, estudantes, 

pesquisadores, professores e profissionais em geral, boa parte da sociedade busca, 

como sempre buscou, respostas para seus problemas. Bergamini (2009, p.8) confirma 

que “o desejo de buscar soluções para os desafios enfrentados pelo homem é tão 

antigo quanto sua própria história”. 

A humanidade passa por um período singular sem igual na história, no qual 

vivencia múltiplas transformações, grande parte delas causadas pelos avanços 

tecnológicos (HARARI, 2016; SCHWAB, 2016). 

Como previu Friedman (2005) depois da globalização dos países e das 

empresas, seria a vez da globalização dos indivíduos. 

O impacto do avanço tecnológico, principalmente nas áreas da comunicação, 

tem provocado na sociedade mudanças comportamentais, de conduta, de atitude, 

costumes e culturais – mudanças rápidas, com as quais o ser humano se vê inseguro 

no seu presente, pois as ferramentas e soluções de ontem já não são tão eficazes 

quanto um dia puderam ter sido. Como citou Senge: “os problemas de hoje não vêm 

de soluções de ontem”. (SENGE, 2002, p.89). 

Essas tecnologias avançam de tal forma que acabam delineando também os 

relacionamentos pessoais, levando-os para um nível de virtualização das interações. 

As informações, processadas instantaneamente, moldam os comportamentos sociais, 

culturais, políticos e econômicos. Verificou-se que 41% dos jovens participantes de 

uma pesquisa afirmam que preferem se comunicar por meio eletrônico em vez de 

pessoalmente ou por telefone, e 59% deles dizem que o fornecimento de uma 

tecnologia moderna é um fator importante, quando consideram um emprego (PWC; 

FGV/EASP, 2014). 

Banov (2015) afirma que, com a popularização da internet, surgem 

relacionamentos não presencias que influenciam significativamente o comportamento 

humano e o gerenciamento das pessoas. 

No campo dos negócios, o mundo está cada vez mais conectado, remetendo à 

metáfora “Efeito Borboleta”, de Edward Lorenz (1972): “o simples bater de asas da 

borboleta na América do Sul pode provocar um tornado no Texas” (MINTZBERG; 
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AHLSTRAND; LAMPEL, 2010). Como o caso de 11 de abril de 2017, quando a 

empresa United Airlines, expulsou um passageiro a bordo que se recusava a sair de 

seu acento para dar lugar à equipe da companhia aérea. Em instantes as imagens 

estavam nas redes sociais no mundo inteiro e o valor das ações da companhia, nas 

primeiras horas após o fato, já haviam caído mais de 4% (ÉPOCA, 2017). 

Segundo Castells (2000), reforçado nos pensamentos de Friedman (2005) e 

Schwab (2016): 
A revolução da tecnologia da informação e a reestruturação do capitalismo 
introduziram uma nova forma de sociedade, a sociedade em rede. Essa 
sociedade é caracterizada pela globalização das atividades econômicas 
decisivas do ponto de vista estratégico, por sua forma de organização em 
redes, pela flexibilidade e instabilidade do emprego e pela individualização da 
mão de obra. Por uma cultura de virtualidade real construída a partir de um 
sistema de mídia onipresente, interligado e altamente diversificado. 
(CASTELLS, 2000, p.17) 

 

Segundo relatório publicado pelo Fórum Econômico Mundial, a economia 

mundial sentirá os efeitos da chamada “Quarta Revolução Industrial”. O Fórum projeta 

que, até 2020, essas tecnologias vão eliminar 5,1 milhões de vagas de emprego em 

15 países e regiões, que respondem por dois terços da força mundial de trabalho. 

(WORLD ECONOMIC FORUM, 2016). 

A quarta revolução industrial promete ser muito mais veloz, ter maior amplitude, 

profundidade e impacto sistêmico, muito maior que as três revoluções anteriores (a 1ª 

revolução industrial (1760-1840) - impulsionada pela invenção da máquina a vapor e 

construção de ferrovias; a 2ª (final do século XIX e início do XX) - com eletricidade e 

produção em massa; e a 3ª, também chamada de revolução digital (a partir de 1960), 

com os computadores mainframes, chegando ao computador pessoal e internet nos 

anos 1990) - são inovações como: aprendizagem de máquinas (learning machine), 

computação em nuvem, Internet das Coisas, Big Data, robótica, inteligência artificial, 

nanotecnologia, biotecnologia, impressão em 3D, redes sociais e marketing digital, 

dentre outras novidades que compõe Megatendências e que surgem à medida em 

que a tecnologia avança e faz surgir novos modelos de negócios “disruptivos” que vão 

moldando o ambiente organizacional e a vida das pessoas (SCHWAB, 2016; 

MCKINSEY & COMPANY, 2015). 

Em conjunto à globalização das informações instantâneas e novos e fortes 

entendimentos sócio-culturais, observam-se diversos movimentos sociais 

reivindicando suas cotas, seja por etnia, gênero ou outros aspectos.   
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A ONU (Organização das Nações Unidas) levantou mundialmente a questão 

do empoderamento feminino com o programa HeforShe1 e seus efeitos são sentidos 

nas organizações que buscam fazer ascender cada vez mais mulheres aos postos de 

liderança. Um estudo revela que 89% das mulheres brasileiras aspiram a assumir 

cargos de liderança, como o de CEO, diretora ou gerente. O levantamento foi realizado 

globalmente com 11.500 especialistas de recrutamento. De acordo com os resultados, 

as brasileiras estão entre as mais confiantes em suas carreiras (68%) dentre todos os 

países pesquisados. As brasileiras também lideram o ranking de mulheres que se 

consideram preparadas para compartilhar suas aspirações no ambiente corporativo 

em comparação aos demais países: 66% das entrevistadas no país acreditam que 

podem comunicar suas ambições na empresa, contudo o IBGE aponta que apenas 

cerca de 30% das posições de liderança são ocupadas por mulheres, e para outras 

fontes o número gira em torno de 20%, entretanto quando se observa apenas as 

posições de diretoria, o número cai para cerca de 6% apenas (HAYS, 2016; ROBERT 

HALF, 2016; ONU, 2017; CAMPOS, 2018). 

Vê-se nessa situação uma demanda futura cada vez maior sobre a redução 

dessas diferenças nas organizações, incentivada também pelo ganho econômico 

potencial, como é demonstrado no relatório publicado pela empresa de consultoria 

Mckinsey & Company (2016), ao concluir que "se todos os países investissem na 

igualdade dos gêneros o PIB mundial poderia aumentar em até US $ 12 trilhões até 

2025". 

Outro fenômeno atual é a longevidade. No Brasil, o IBGE já aponta algo como 

75 anos a expectativa de vida, sendo que até a década de 1960 era de apenas 50, ou 

seja, em 4 décadas a expectativa de vida do brasileiro aumentou ¼ de século, e com 

isso surgiram demandas por novos produtos e serviços. Ademais, a alocação destas 

pessoas na economia já é uma necessidade e será cada vez mais presente 

(KALACHE; VERAS; RAMOS,1987; CHIAVENATO; SAPIRO, 2009; PWC; 

FGV/EASP, 2014; SCHWAB, 2016; IBGE, 2017). 

Não é algo incomum falar de prolongamento, segunda carreira, carreira após 

carreira e termos similares. Aqueles que não se aposentam, competem com jovens 

entrantes e ampliam a convivência de gerações dentro das organizações, pela 

primeira vez na história o mercado de trabalho ativo comporta cinco gerações ao 

                                            
1 Eles por elas traduzido para o Português. 
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mesmo tempo, os veteranos, baby boomers, Gerações X, Y e Z/millennials, o que 

inevitavelmente provocam os atritos geracionais (PWC; FGV/EASP, 2014; 

BONIFÁCIO, 2014; SILVA, 2013; SCHWAB, 2016; CIA DE TALENTOS, 2017; 

GLOBAL ENTREPRENUERSHIP, 2017; DELOITTE, 2018; VALOR, 2018; MENCONI, 

2018). 

Todos estes fatores fazem parte das agendas dos líderes contemporâneos, 

sejam eles de áreas técnicas ou não. 

Nonaka (1988), Stacey (1992), Brown e Einsenhardt (1998) apud Mintzberg, 

Ahlstrand e Lampel (2010) afirmam que a desordem e o caos são propriedades 

intrínsecas e não estranhas às organizações e que as constantes perturbações que 

os gerentes combatem contêm importantes oportunidades criativas, as quais podem 

ser dominadas para a produção de aprendizado. 

Nas palavras de Drucker (2000), os lideres terão que lidar com os imperativos 

da globalização, lidando com várias localizações, culturas e perspectivas múltiplas, 

tendo ainda que enfrentar uma gama de ambiguidades e incertezas. 

O ambiente de negócios de hoje é desafiante para os líderes e alcançar o 

sucesso organizacional parece ser mais difícil a cada dia. São muitas variáveis e 

desafios enfrentados pelos líderes hoje em suas organizações, sejam elas pequenas, 

médias ou grandes (MEYER, 2014). 

Ter uma ideia clara de como a organização conseguirá ser bem-sucedida, tanto 

agora quanto no futuro, nunca foi tão importante como nos dias atuais, tarefa 

diretamente ligada ao desempenho da liderança. 

Contudo Schwab (2016.p.17) acredita que: 
“Os níveis exigidos de liderança e compreensão sobre mudanças em curso, 
em todos os setores são baixos quando contrastados com a necessidade em 
resposta à quarta revolução industrial, de repensar nossos sistemas 
econômicos, sociais e políticos. O resultado disso é que, nacional e 
globalmente, o quadro institucional necessário para governar a difusão das 
inovações e atenuar as rupturas é, na melhor das hipóteses, inadequado e, 
na pior, totalmente ausentes” 

 

Por razão das questões históricas e culturais da formação das lideranças no 

Brasil, influenciada pelo modelo econômico adotado até os anos 1990, restrito e 

isolado, influência dos governos militares, nos quais as organizações tinham baixa 

competitividade em razão das reservas de mercado, o perfil que os líderes 

desenvolveram foi direcionado para o conhecimento técnico, visando assumirem 

posições gerenciais e de direção de empreendimentos (DUTRA, 2016). 
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Para Bergamini (2009, p. 5), “não são as habilidades técnicas aquelas que mais 

importam neste momento, mas as interpessoais”.  

No entanto, apesar de sua condição técnica, em estudo da PwC sobre o papel 

da liderança em relação aos temas de Compliance, evidenciou-se que: 
Os líderes executivos são vistos cada vez mais como a personificação de 
uma organização – capazes de avaliar precisamente, em todos os momentos, 
cada aspecto da cultura e da operação organizacional. Assim, quando 
ocorrem problemas éticos ou de compliance, esses líderes muitas vezes são 
responsabilizados pessoalmente – tanto pela opinião pública quanto pelos 
reguladores. Seja isso merecido ou não, uma coisa é clara: a gerência 
executiva não pode mais recorrer à ignorância como desculpa. (PWC, 2018. 
p.15) 

 

Neste ambiente de mudanças, busca-se neste trabalho o desenvolvimento de 

um estudo sobre liderança, focado nas áreas financeira, contábil e tributária, que são 

áreas eminentemente técnicas, para que possa ao final contribuir cientificamente com 

o progresso das organizações, dos profissionais e da sociedade como um todo. 

Como afirmou Pfeffer (2015.p.203) “se vamos construir melhores líderes e criar 

melhores condições de trabalho, precisamos entender a situação atual e, mais 

importante, as forças que produziram o mundo em que vivemos”. 

De modo que se quisermos melhorar o mundo, o mundo do trabalho e a 

conduta da liderança, precisamos agir de acordo com o que sabemos, baseado em 

pesquisa científica e não com o que desejamos e esperamos, fruto de intensa 

publicação sobre liderança sem o devido embasamento científico. (PFEFFER, 2015). 

 

1.1 Problema de Pesquisa 
 

Segundo Gil (1999), numa visão ampla, problema é uma questão propositiva a 

ser discutida e solucionada pelas regras lógicas e ou de outros meios a que o 

pesquisador dispõe. 

“Definir um problema significa especificá-lo em detalhes precisos e exatos. Na 

formulação de um problema deve haver clareza, concisão e objetividade”. (LAKATOS; 

MARKONI, 2010, p.143). 

Em reforço aos pensamentos acima, afirmam Cervo e Bervian (2002) que “o 

tema de uma pesquisa é qualquer assunto que necessite melhores definições, melhor 

precisão e clareza do que já existe sobre o mesmo” (CERVO; BERVIAN, 2002, p. 81). 
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Como orientam Lakatos e Markoni (2010, p.144), o problema deve ser valorado 

pelos aspectos de viabilidade, relevância, novidade, exequibilidade e oportunidade. 

Por julgamento do autor, tanto a viabilidade quanto exequibilidade e 

oportunidade são presentes pelo acesso a uma ampla rede de contatos com 

profissionais da área pesquisada e o caráter de novidade é detalhado no item 1.5, 

justificativa deste trabalho. 

Segundo Gil (2010), o problema de pesquisa deve ser formulado como 

pergunta, sendo claro e preciso, empírico, suscetível à solução e delimitado a uma 

dimensão viável. 

Dado o contexto apresentado e as dificuldades que o futuro reserva às 

organizações, embasado nestas proposições esta pesquisa busca responder ao 

seguinte problema: qual estilo de liderança dos gestores da área contábil e 
financeira é percebido pelos liderados no Brasil? 

De modo prático, para fins de definição de escopo de pesquisa, entende-se por 

finanças áreas como tesouraria, gestão de caixa, contas a pagar e receber, crédito, 

profissionais do mercado financeiro e similares. 

Já para profissionais de contabilidade compreendem os profissionais: 

contadores, auditores, gerentes tributários e fiscais, controllers, atuários, peritos, 

profissionais da área fiscal, tributos, custos e controladoria em geral. 

 

1.2 Objetivo do trabalho 
 

Os objetivos de uma pesquisa respondem às questões: por quê? Para quê? 

Para quem?  (LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 141). 

A formulação do objetivo deverá emergir do aprofundamento do pesquisador 

em seu tema de investigação, como afirmam Sampieri, Collado e Lucio (2013).  

Deve ainda o pesquisador ter prazer e curiosidade pelo tema estudado, o que 

evidencia a influência de fatores internos e externos na escolha do objeto de estudo 

(BARROS; LEHFELD, 1986). 

Rigorosamente, um projeto só pode ser definitivamente elaborado quando se 

tem um problema claramente formulado, os objetivos bem determinados, assim como 

o plano de coleta e análise de dados (GIL, 2010, p.5). 
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Este trabalho tem como objetivo geral: identificar a percepção dos 
profissionais das áreas de contabilidade e finanças acerca dos estilos de 
liderança adotados pelos superiores. 

 
1.2.1 Objetivos específicos 

 

Identificar:  

1) Os principais estilos de liderança encontrados nas áreas contábil e 

financeira. 

2) As diferenças de estilos entre gênero, idade ou gerações, nacionalidade e 

posição hierárquica. 

Analisar: 

3) A relação dos estilos de liderança com a liderança transacional e 

transformacional.  

 

1.3 Delimitação do Escopo do Trabalho 
 

Para Sampieri, Collado e Lucio (2013), delimitar é a essência das formulações 

quantitativas. Descartes (2014) afirma que a razão ao focar num problema 

perfeitamente delimitado, tem mais condições de resolvê-lo e para Gil (2017) a 

delimitação do problema guarda estreita relação com os meios disponíveis para 

investigação. 

Neste sentido, a delimitação está no grupo social escolhido para estudos, 

profissionais das áreas de finanças, administração e contabilidade. 

Nas teorias exploradas, que devido ao fato de existir uma vasta literatura sobre 

o tema, com e sem relevância acadêmica e prática, levaria a uma quantidade 

inesgotável de pesquisa. 

Portanto as limitações deste estudo estão na quantidade de autores 
utilizados para a comparação: como critérios de escolha o pesquisador considerou 

para este trabalho apenas os autores de textos considerados como textos seminais e 

ou mais citados em bibliografias e ao longo dos textos pesquisados. 

Na dificuldade de aplicar um método investigativo que visa extrair apenas 
os fatos com imparcialidade, mesmo com a aplicação de um método racional, em 

um ou outro momento, o respondente e o pesquisador deixam-se levar por suas bases 
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de conhecimentos, escala de valores, etc. (CALAÇA; VIZEU, 2015). Como afirma Gil 

(2017), não há como eliminar completamente a subjetividade do pesquisador no 

campo das ciências sociais, onde o pesquisador se propõe a estudar uma realidade 

da qual faz parte. 

Para este estudo não serão abordadas teorias motivacionais de liderança ou 

mesmo os papeis da liderança em si, apenas uma exploração das principais teorias 

sobre o que é liderança. 

Também não serão abordadas teorias de desenvolvimento e aprendizagem. 

Para fins de delimitação geral apenas as teorias e autores citados no Quadro 

1, bem como os autores suporte, constarão deste estudo: 

 

Quadro 1 - Delimitação das Teorias da Liderança estudadas neste trabalho. 
Teoria Teóricos e Teóricos suporte 

Teoria dos Traços Ralph M. Stogdill, Hakel, Bass, Baldwin, Rubin, 
Bommer, Bergamini, Stein, Book, Kouzes, Posner, 
Collins, Gibson et al., Dweck, 

Liderança Carismática Max Weber, Bergamini, Hersey, Blanchard, Bass, 
Maximiano, Hunter, Lakatos, Markoni, Platão, Bennis 

Teoria Comportamental e os 
estilos de liderança 

Robert Katz, Kurt Lewin; Rensis Likert; Robert 
Tannenbaum; Warren H. Schmidt; Victor Vroom, Philip 
Yetton; Robert Blake, Jane S. Mouton; Hersey, 
Blanchard, Robbins, Coulter, Stoner, Freeman, 
Bergamini, Maximiano, Bateman, Snell, Northouse 

Abordagens Contingenciais: 
- Modelo de Contingência de 
Liderança 
-Teoria 3-D de estilo de 
administração 
- Teoria da liderança situacional 
- Modelo Tridimensional de 
eficiência do líder 
-Teoria do ciclo vital da 
liderança 
- Teoria do caminho-objetivo 
- Troca líder membro 
- Teoria Normativo de Liderança 
e Tomada de Decisão 

Fred E. Fiedler, William J. Reddin, Hersey, Blanchard, 
Robbins, A.K. Korman, Coulter, Stoner, Freeman, 
Bergamini, Maximiano, Northouse, Bass, Otley, Pierce, 
Behrens, Baldwin, Rubin, Bommer, House, Mitchel, 
Northouse, Gibson et al, Victor Vroom, Arthur Jago, 
Bateman, Snell. 

Teoria da liderança 
transacional 

Bernard Bass, Burns, Marion, Gonzales, Warren Benis, 
Maximiano, Boxall, Purcell, Wright, Baldwin, Bommer, 
Rubin, Weber 

Teoria da Liderança 
Transformacional 

James Macgregor Burns, Bernard Bass, Ronald Riggio, 
Maximiano, Calaça, Vizeu, Gibson, et.al, Baldwin, 
Bommer, Rubin, Northouse, Robbins, Coulter, Stoner, 
Freeman, James Kouzes,  
Barry Posner 
 

Teoria da Banda Larga de 
Liderança 

Bass, Avolio, Marion, Gonzales 

Teoria da substituição da 
liderança 

Maximiano, Gibson et. al, Ismail, Malone, Van Geest 
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Teoria Teóricos e Teóricos suporte 
Mindset de liderança 
 

Dweck 

Teoria da complexidade da 
liderança 
 

Mary Uhl-Bien, Russ Marion, Bill Mckelvey, Bass, 
Antonelo, Godoy., et al 

Liderança adaptativa Northouse,  
Líder servidor Northouse, Pfeffer, Bass 
Liderança autêntica Northouse, Pfeffer, Bass, Bateman, Snell 
Líder nível 5 Collins, Bateman, Snell, Vries, Pfeffer, Bass, Kahneman 
Pipeline de liderança Charan, Droter, Noel 
Liderança e Inteligência 
emocional 
 

Daniel Goleman, Bass, Riggio, Northouse, Stein, Book 
 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
 

Como afirmam Cervo e Bervian (2002, p. 82), “delimitar o tema é selecionar um 

tópico ou parte a ser focalizada”. 

 

1.4 Justificativa do Estudo 
 

O tema de pesquisa deve seguir alguns critérios, como: contribuição científica 

e geração de novas informações, disponibilidade de tempo e acesso à bibliografia, 

contemporaneidade da pesquisa e adaptabilidade do autor, como orienta Gil (2017) e 

segundo Castro (1977) a escolha do tema deve conter três componentes, ser original, 

importante e viável, na avaliação do pesquisador os três elementos são justificáveis. 

Uma das justificativas deste estudo é o seu ineditismo. O autor, realizou buscas 

por meio de consultas a bases de pesquisas eletrônicas, como: Scopus, EBSCO, 

Science Direct e Google Scholar (google acadêmico) para pesquisas de artigos 

internacionais, assim como a bases online Scielo e Google Scholar em português para 

pesquisa de artigos nacionais. Além destas bases eletrônicas, outras fontes, como o 

banco de Teses da Universidade de São Paulo, FECAP, FGV, e outras foram 

utilizadas, conforme mostra o Quadro 2. Nestas bases foram sempre utilizados os 

vocábulos: Liderança, contabilidade, finanças, administração assim como Leadership, 

Accounting, Accountant, Finance, Administrator, Manager. 

Nestas buscas o pesquisador não localizou trabalho similar a este, 

desenvolvido até o presente momento. Os detalhes das buscas estão no Quadro 2: 
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Quadro 2 - Fontes de consultas e palavras para o referencial teórico. 
Entidade Período de 

pesquisa Formato de pesquisa Conclusões 
FECAP (Fundação 
Escola de Comércio 
Álvares Penteado). 
Primeira escola de 
contabilidade no Brasil, 
fundada em 1902, o 
mestrado teve início em 
2001 

De 2016 até 
2010 

Buscas no banco de 
teses de mestrado em 
Ciências Contábeis: 
Local acessado: 
http://www.fecap.br/mestr
ado/cursos/ciencias-
contabeis/dissertacoes.p
hp 
 

Nenhuma dissertação com escopo 
similar 

Journal Accounting and 
Economics 

Acesso ao site 
em 19/11/2017 

Pesquisa no site com 
palavras: accounting, 
leadership, financial, 
professional accountants 
 
https://www.journals.else
vier.com/journal-of-
accounting-and-
economics/ 
 

Nenhuma dissertação com escopo 
similar 

American Accounting 
Association 

Acesso ao site 
em 16/01/2018 

Pesquisa no site com 
palavras accounting, 
accountant, leadership, 
foram encontrado 2 
artigos 
http://aaajournals.org 
 

Encontrados artigos sobre 
teorias de liderança: 
 
December 2011, Vol. 11, No. 1, pp. 
16-31  
Leadership in Accounting: The New 
Face of an Old Profession 
Timothy J. Fogarty and Saad A. Al-
Kazemi 
Journal of Information Systems  
Fall 2001, Vol. 15, No. 2, pp. 99-
125  
The Relevance of Transformational 
Leadership to Nontraditional 
Accounting Services: Information 
Systems Assurance and Business 
Consulting 
Ralph E. Viator 
https://doi.org/10.2308/jis.2001.15.2
.99 

Journal of Accounting 
Research 

Acesso ao site 
em 16/01/2018 

Pesquisa no site com 
palavras accounting, 
accountant, leadership, 
http://onlinelibrary.wiley.c
om/journal/10.1111/(ISS
N)1475-679X 
 

Nenhuma dissertação com escopo 
similar 

SindcontSP (Sindicato 
dos Contabilistas de São 
Paulo) 

Disponível 
em 17/10/2017 
às 12:35h 

Banco de  
Artigos 
Trabalhos acadêmicos 
Dissertações e Teses 
http://www.sindcontsp.or
g.br/menu/trabalhos-
disponiveis 
 

Nenhuma dissertação com escopo 
similar 

IMA-Institute of 
Management 
Accountants 

Disponível em 
25/11/2017 as 
16:32h 

Banco de artigos 
disponível com filtros pré 
especificados em: 
Leadership&Carreers e 
Business Leadership & 
Ethics 
 

https://www.imanet.org/search#it=c
ontent&topic=Leadership%20%26%
20Careers,Business%20Leadership
%20%26%20Ethics&pg=4 
 
Nenhuma dissertação com escopo 
similar 

International Federation 
of Accountants 

Disponível 
em 25/02/2018 

https://www.ifac.org/ Encontrado apenas um vídeos 
sobre:Transformational Leadership 
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Entidade Período de 
pesquisa Formato de pesquisa Conclusões 

às 12:35h for Accountants – Janeiro/2016 de 
Jennifer Wilson e diversos estudos 
sobre liderança e gênero. 

American Institute of 
Certified Accountants 

Disponível 
em 25/02/2018 
às 10:05h 

https://www.aicpa.org/ Nenhuma dissertação/artigo foi 
encontrada 

FIPECAFI  Não possui banco de 
teses, a primeira turma 
de mestrado ainda não 
defendeu as teses 

Pesquisa junto a direção da 
instituição em 18/10/2017 

FGV EASP Disponível 
em 25/01/2018 
às 09:00 

http://bibliotecadigital.fgv.
br/dspace/ 
 

Encontradas 4339 documentos, 
filtrados por liderança, destes 100 
foram vistos e não se encontrou 
texto com escopo similiar 

SESCON (Sindicato das 
Empresas de Serv. 
Contábeis, de 
Assessoramento, 
perícias, informações e 
pesquisa no Estado de 
São Paulo 

  Nenhuma dissertação com escopo 
similar 

Banco de teses da USP De 2017 
buscando até 
2012 

www.teses.usp.br 
Palavras: accounting, 
leadership 
Liderança, Contabilidade 

Não foram encontradas 
dissertações sobre liderança e 
contabilidade ou profissionais de 
área financeira 

Academia.edu Dia 1º de 
Fevereiro de 
2018 

Pesquisa no site 
www.academia.edu 
Pelas palavras:  
accounting leadership (1) 
e financial leadership (2) 

Encontrados 14 trabalhos (1): 
sendo os mais próximos: 
The control problem in public 
accounting firms: an empirical study 
of the impact of leadership style 
Encontrados 59 trabalhos (2): 
sendo os mais próximos: 
Leadership effects on organizational 
climate and financial performance: 
Local leadership effect in chain 
organizations 
Conceptualizing leadership 
processes: A study of senior 
managers in a financial services 
company 
 

Scopus Acesso ao site 
em 19/11/2017 
Pesquisa nos 
anos de 2018 
a 2011 

www.scopus.com Encontrados diversos textos sobre 
liderança, porém nenhum com 
escopo similar. 

Science Direct Pesquisa nos 
anos de 2018 
a 2013 

www.sciencedirect.com Encontrados 2.342 textos sobre 
liderança sendo 94 com accounting, 
mas nenhum com escopo similar. 

EBSCO Pesquisa ao 
longo do 
período do 
curso, através 
do acesso 
oferecido pela 
FIA aos alunos 

www.fia.com.br acesso 
ao portal do aluno e 
biblioteca 

Encontrados diversos textos sobre 
liderança, porém nenhum com 
escopo similar. 

Scielo Busca nos 
cadernos:  
BBR: Brazilian 
Business 
Review, 
EBAPE, 
Civitas: 
Revista de 

www.scielo.br Encontrados diversos textos sobre 
liderança, porém nenhum com 
escopo similar. 
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Entidade Período de 
pesquisa Formato de pesquisa Conclusões 

Ciencias 
Sociais, 
Dados: 
Revista de 
Ciências 
Sociais, 
Organizações 
e sociedade, 
Ciência e 
Profissão, 
Revista 
Brasileira de 
Gestão de 
Negócios, 
REAd, 
Revista de 
Contabilidade 
e Finanças, 
RAUsp 
 
 

Google acadêmico Pesquisa nos 
anos de 2018 
a 2013 

http://scholar.google.com Mais de 18.000 citações e artigos 
no total, dois quais 1.000 foram 
analisados pelos títulos e destes 
100 pelo resumo: não foram 
encontrados trabalhos com o 
mesmo escopo. 

Google acadêmico em 
português 

Pesquisa nos 
anos de 2018 
a 2013 

http://scholar.google.com
.br 

Mais de 14.000 citações e artigos 
no total, dois quais 1.000 foram 
analisados pelos títulos e destes 
100 pelo resumo: não foram 
encontrados trabalhos com o 
mesmo escopo. 

FONTE: Elaborada pelo autor. 
 

A motivação deste trabalho também se baseia no interesse pessoal do 

pesquisador. Sua carreira foi construída no universo da contabilidade e finanças, 

desde estagiário até diretor de administração e contabilidade, e após 22 anos no 

ambiente corporativo migrou para consultoria de carreira e coaching de executivos. 

O pesquisador ocupa o cargo de Diretor de Liderança e Gestão de Pessoas da 

ANEFAC (Associação Nacional dos Executivos de Finanças Administração e 

Contabilidade), entidade que há 50 anos congrega executivos e visa fomentar o 

networking e desenvolvimento profissional de seus membros, que se constituem de 

potenciais respondentes da pesquisa de campo. A associação nasceu em 1968 como 

um braço internacional do IMA (Institute of Management Accountants) no Brasil, 

originalmente nomeada National Accounting Association (NAA) realizava reuniões em 

inglês, restritas a poucos profissionais da área de controladoria. Somente mais tarde, 

veio a atuar nas áreas de finanças, administração e contabilidade, quando consolidou 

seu novo nome: ANEFAC. Com sede em São Paulo, a ANEFAC atua nacionalmente 
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por meio de sete regionais consolidadas localizadas em Campinas, São José dos 

Campos, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. Tem como 

missão: Promover, em âmbito nacional, o desenvolvimento profissional dos executivos 

das áreas de finanças, administração e contabilidade, por meio do compartilhamento 

de experiências. Incentivar a pesquisa e a educação continuada e contribuir na 

construção de relacionamentos. Sua visão é ser uma entidade reconhecida pela 

liderança de pensamento, excelência e prestação de contas, por meio de ações de 

capacitação profissional. Transformar esta pesquisa num produto para a associação 

é uma das justificativas deste estudo (ANEFAC, 2019). 

O pesquisador também analisou a grade de eventos promovida pela 

associação nos anos de 2015 e 2016, e do total de eventos oferecidos, 

aproximadamente duzentos. Entre cursos, seminários, jantares e reuniões técnicas, o 

pesquisador constatou que apenas dois eventos tinham natureza de formação de 

liderança ou aspectos voltados à gestão de pessoas, evidenciando a carência de 

eventos para este público em temas correlatos. 

Além disso o pesquisador é o representante da ANEFAC na comissão de 

educação continuada do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São 

Paulo, que visa adequar a formação dos contadores para o exercício da profissão, e 

ainda leciona nos cursos de graduação, pós-graduação e MBA da Faculdade 

FIPECAFI (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras) a 

disciplina Liderança e Gestão de Pessoas. 

Como orientam Lakatos e Markoni (2010, p.26) sobre a escolha do tema, deve-

se “optar por um assunto compatível com as qualificações pessoais, em termos de 

background da formação universitária e pós-graduada”. Com graduação em ciências 

contábeis, pós-graduação MBA em gestão estratégica e pessoas, além da experiência 

profissional, o pesquisador atende a estes requisitos e satisfaz o desejo de trazer para 

o plano acadêmico a possibilidade de averiguar uma hipótese por ele observada de 

que as organizações têm carências na formação de liderança na área contábil e 

financeira. 

Lakatos e Markoni (2010, p. 110) afirma que “o tema de uma pesquisa é o 

assunto que se deseja provar ou desenvolver”. 

Outra justificativa para a pesquisa encontra-se na atualidade do tema. De 

acordo com dados do instituto Great Place to Work, um terço do desempenho dos 

negócios está relacionado com o ambiente organizacional e mais da metade dessa 
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sensação, em relação ao ambiente organizacional, reflete as ações do líder em seu 

esforço em criar um clima de confiança (JUNG; KYRILLOS, 2013). 

No mesmo período foi publicada a matéria “O que as empresas precisam e os 

chefes não têm”, um estudo do Hunter Consulting Group com 300 executivos, o qual 

revela que “as características que eles mais desejam para os seus líderes não são as 

mais encontradas nas empresas”. A capacidade de desenvolver pessoas, por 

exemplo, foi citada como uma das mais desejadas pelos executivos (88%), mas 

menos de 1/3 deles admite que sua equipe possua essa habilidade. Já a habilidade 

de inspirar pessoas foi a terceira característica ideal mais citada, mas encontrada em 

apenas 15% de forma real. (Exame, 2017).  

Embora admita que estilo de liderança e satisfação de empregados são 

questões correlacionadas, relevantes e atuais, e que demandam muita pesquisa, 

Pfeffer (2015) também alega que existe uma enorme distância entre os atributos 

desejáveis nos líderes e os que de fato os levam ao poder. Segundo ele, boa parte da 

literatura de negócios fala sobre um mundo idealizado, baseado em esperança e não 

na realidade, e se negarmos a realidade em vez de entendê-la nunca vamos conseguir 

avançar. 

Neste sentido, um estudo sobre liderança, com foco na área financeira e 

contábil, contribui para a comunidade científica e sociedade de forma geral, 

abrangendo organizações e entidades de classe, possibilitando a generalização do 

estudo e a aplicação dos resultados na vida prática. 

Considerando, nas palavras de Goldsmith, Fullmer e Gibbs (2001), que o 

desenvolvimento de líderes tornou-se especializado demais para ficar nas mãos de 

recursos humanos e, como afirmou Drucker (2000), que os líderes do presente são os 

responsáveis por aqueles que serão líderes no futuro, entender quais são as 

características destes líderes atuais pode nos trazer informação valiosa para a 

construção deste futuro, possibilitando o desenvolvimento de programas de formação, 

uma vez que a preparação de líderes representa torná-los aptos para enfrentar aquilo 

que está por vir, uma vez que “o treinamento e desenvolvimento de líderes não 

terminam nunca”, como afirma Bergamini (2009, p.142). 

Espera-se que os resultados deste estudo possam contribuir para a ciência e o 

interesse geral da sociedade com aplicações práticas para o mercado. 
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1.5 Organização do Trabalho 
 

Este trabalho contém cinco capítulos. No Capítulo 1 é feita uma reflexão do 

cenário mundial atual e seus impactos nas pessoas, relacionamentos, organizações 

e os profissionais e suas carreiras, sendo dividido nos seguintes tópicos: introdução; 

problema de pesquisa; objetivos do trabalho; delimitações do escopo do trabalho; 

justificativa do estudo; organização do trabalho. O Capítulo 2 traz o referencial teórico 

com a seguinte sequência: constructos de liderança, antecedentes históricos de 

liderança; teorias da liderança: teoria dos traços; teoria dos estilos; teoria 

comportamental; abordagens contingenciais; teoria da liderança transacional e 

transformacional e outros modelos; teorias e abordagens contemporâneas, além das 

hipóteses. No Capítulo 3 estão detalhados os procedimentos metodológicos da 

pesquisa, tipologia da pesquisa científica, universo, amostra, pré-teste, os 

instrumentos de coleta de dados e matriz de amarração. Nos capítulos 4 e 5 são 

apresentados a análise dos resultados, bem como as conclusões, limitações e 

propostas para pesquisas futuras. 

 

Quadro 3 - Organização do Trabalho. 
 

Capítulos Conteúdo 

1. Introdução 

Busca explanar o cenário profissional, social e econômico ao 
qual está inserida a pesquisa, apresentada com os seguintes 
tópicos: 
Contextualização do tema; 
Problema de pesquisa; 
Objetivos geral; 
Objetivos específicos; 
Justificativa da realização do estudo. 

2. Referencial Teórico 

Apresentação das principais referências teóricas que 
fundamentaram o estudo, com os seguintes tópicos de 
problemática conceitual: 

 Liderança; 
 Antecedentes históricos de liderança; 
 Teorias da liderança; 
 A teoria dos traços; 
 A teoria comportamental e os estilos de liderança; 
 Abordagens contingenciais; 
 A teoria da liderança transacional; 
 A teoria da liderança transformacional; 
 Outros modelos, teorias e abordagens;  
 A proposta de pesquisa; 
 Hipóteses 

3. Método de Pesquisa Detalhamento dos procedimentos metodológicos com os 
seguintes tópicos: 
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Capítulos Conteúdo 

 Tipologia da Pesquisa científica; 
 Universo e amostra; 
 Grupos amostrais; 
 Pré-teste; 
 Coleta de Dados; 
 Instrumento de coleta de dados; 
 Matriz de amarração; 
 Análise de dados; 

4. Análise e Discussão dos 
Resultados 

Apresentação das evidências encontradas no estudo, com 
foco em: 

 Análise de outliers; 
 Características do perfil amostral; 
 Perfil do líder avaliado; 
 Análise da Escala do Estilo Gerencial (EAEG) 
 Análise da Escala Multifactor Leadership 

Questionnaire (MLQ) 
 Teste de hipóteses 
 Relações entre os perfis EAEG e MLQ 

5. Considerações Finais 
Apresentação dos pontos relevantes da dissertação, 
resposta à pergunta de pesquisa, limitações da pesquisa e 
sugestões de estudos futuros 

FONTE: elaborado pelo autor 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Estrutura do referencial teórico 
 

 Observa-se, na Figura 1, quais os pilares de sustentação que guiam o leitor 

sobre este trabalho acadêmico: 

 

Figura 1 – Síntese do arcabouço teórico. 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
 

2.2 Liderança 
 

Conceituar liderança é uma tarefa traiçoeira e delicada, é uma investigação que 

exige o exame cuidadoso de inúmeras facetas que surpreende até mesmo cientistas 

sociais familiarizados com este tipo de pesquisa, apesar de o termo líder constar 

desde o ano 1300 no Dicionário Oxford (MOSON, 2013; BERGAMINI, 2009). 

Bass (2008) afirma que mitos e lendas sobre grandes líderes foram importantes 

no desenvolvimento da civilização humana. 

Por décadas, estudiosos se debatem sobre a pergunta: líderes nascem líderes 

ou são feitos líderes? (BURNS, 1978, VRIES, 2010; GOLEMAN, 1998). 

Em seu levantamento das teorias e das pesquisas sobre liderança, Stogdill 

(1948) observou que “existem quase tantas definições de liderança quanto o número 

de pessoas que tentaram definir o conceito” (STONER; FREEMAN, 1999, p.344). 
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Baldwin, Bommer, Rubin (2008; 2015) afirmam que numa pesquisa feita 

descobriram mais de 68 mil livros disponíveis sobre liderança. Em pesquisa similar 

numa década anterior haviam encontrado 16 mil livros disponíveis (p.198; p.273). 

A liderança é um conceito misterioso, afirmou Chopra (2002). Especialistas no 

tema como Bennis e Nanus (1985), apud Bergamini (2009, p.2), citaram que “Assim 

como o amor, a liderança continuou a ser algo que todos sabiam que existia, mas 

ninguém podia definir”. 

Bergamini (2009) entende que, embora se saiba que o interesse pela liderança 

seja tão antigo quanto o próprio homem, ele adquire novas feições e interesse 

crescente a cada momento, ao reunir pessoas num exercício em grupo e solicitando 

a elas que cheguem a um consenso a respeito do que deva ser conceituado como 

liderança, esses grupos de pessoas, na grande maioria das vezes, não conseguem 

chegar a um único resultado, o que quer dizer que cada um está falando de aspectos 

comportamentais diferentes. Bass (2008) confirma esta visão pois entende que o 

enfoque da liderança vai se alterando de tempos em tempos na história. 

Nenhuma teoria ou ciência conseguiu, até agora, esgotar tudo aquilo que faz 

parte do assunto liderança. Ademais, nenhuma ciência tem a propriedade exclusiva 

sobre o assunto e as fronteiras não são muito claras. O tema é objeto de estudo de 

historiadores, biógrafos e de pesquisadores da psicologia, sociologia e ciência política. 

Também já foram estudados traços de personalidade, estilos e motivação em 

liderança, bem como situações que mais favorecem ou prejudicam a eficácia da ação 

do líder (BURNS, 1978; BERGAMINI, 2009; MAXIMIANO, 2011). 

Para Bennis (1989), o estudo da liderança não é exato como o estudo de 

química. 

Sabe-se que a liderança eficaz é o motor para que as coisas de fato aconteçam, 

as realizações mais relevantes da história estão diretamente associadas a pessoas 

que influenciaram outras pessoas a alcançarem objetivos (BALDWIN; BOMMER; 

RUBIN, 2015). 

Corrobora este entendimento o fundador da psicologia analítica, Carl Jung: 
Funda-se esse ideal no conhecimento correto do fato histórico de que os 
grandes feitos libertadores ocorridos na história universal sempre partiram de 
personalidades dotadas de liderança e jamais da grande massa inerte e 
sempre secundária, que para o mínimo movimento necessita sempre de um 
demagogo (JUNG, 2013, p.178). 
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Objetivos não necessariamente positivos do ponto de vista de experiência 

humana, por exemplo pessoas que voluntariamente abraçam regimes e lideranças 

autoritárias como Hitler na Alemanha, qual seria a razão? Segundo Erich Fromm no 

livro Escape from Freedom (1941) quando as pessoas são libertadas das restrições 

impostas por instituições ou outros indivíduos, nem todos experimentam essa 

liberdade como algo positivo: na verdade, muitos não gostam disso e acham 

desconfortável a ausência de restrições. Fromm sugere que algumas das maneiras 

pelas quais os indivíduos procuram minimizar os sentimentos negativos associados à 

liberdade incluem engajar-se em conformidade, destrutividade e autoritarismo 

(PFEFFER, 2015). 

 A análise freudiana observa que, quando crianças, estamos acostumados a 

sermos cuidados e quando adultos, no nível inconsciente, podemos sentir falta desse 

cuidado quase parental e, portanto, decidir procurar cuidados com outras figuras de 

autoridade não parentais, como chefes, patrões, etc. Para Freud, o pai da família 

define o mundo psicológico do líder. (VRIES, 2016; PFEFFER, 2015; BASS, 2008). 

Para Maximiano (2011), não podemos enxergar a liderança como uma 

habilidade pessoal, mas como um processo interpessoal dentro de um contexto 

complexo, onde vários elementos estão presentes. Não é atributo da pessoa, mas a 

combinação dos elementos: características do líder e dos liderados, tais como 

motivações, necessidades, competências e estilos2, da missão ou tarefa a ser 

realizada3 e da conjuntura social, econômica e política, conforme demonstra a Figura 

2: 

 
Figura 2 - Componentes do contexto da liderança. 

 
FONTE: (MAXIMIANO, 2011). 

                                            
2 Será explorado na página 61 – item 2.4.3 – A teoria Comportamental e os Estilos de Liderança 
3 Veja quadro 22 na página 89 tipo de contrato psicológico. 
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Segundo Clemens e Mayer (1989), apud Bergamini (2009 p. 5), após 

pesquisarem mais de 3 mil livros nos últimos 40 anos chegaram à conclusão de que 

não se sabe mais hoje do que se sabia tempos atrás. 

Bergamini (2009) cita que nenhuma teoria conseguiu até agora esgotar tudo 

aquilo que faz parte do assunto. 

Bass (2008) afirma que existem muitas formas de definir liderança, entretanto, 

a definição vai depender de que propósito a liderança será utilizada, o mesmo 

pensamento nos traz Melo (2004) “são inúmeros os significados que o termo liderança 

assume, dependendo da área de estudo que o utiliza”.  

Diante da dificuldade em se encontrar um único constructo para liderança, o 

Quadro 4 traz algumas das definições encontradas na literatura: 

 

Quadro 4 - Definições de Liderança. 

Definição Autor (es) Ano 

Liderança é o comportamento de um indivíduo quando está dirigindo 
as atividades de um grupo em direção a um objetivo comum 

Hemphill e 
Coons 

1957 

Liderança é um tipo especial de relacionamento de poder, 
caracterizado pela percepção dos membros do grupo, no sentido de 
que outro membro do grupo tem o direito de prescrever padrões de 
comportamento na posição daquele que dirige, no que diz respeito à 
sua atividade de membro do grupo 

Janda 1960 

Liderança é a influência interpessoal, exercida na situação e dirigida 
por meio do processo de comunicação humana, com vista à obtenção 
de um ou diversos objetivos específicos 

Tannenbaum, 
Weschler e 
Massarik 

1961 

Liderança é uma interação entre pessoas, na qual uma apresenta 
informação de um tipo e de tal maneira que os outros se tornam 
convencidos de que seus resultados serão melhorados, caso se 
comporte da maneira sugerida ou desejada 

Jacobs 1970 

Liderança como o início e a manutenção da estrutura em termos de 
expectativa e interação 

Stogdill 1974 

Liderança é o incremento da influência sobre e acima de uma 
submissão mecânica com as diretrizes rotineiras da organização 

Katz e Kahn 1978 

Liderança como o processo de influenciar as atividades de um grupo 
organizado, na direção da realização de um objetivo 

Rauch e 
Behling 

1984 

A liderança é a arte de mobilizar os outros para que estes queiram lutar 
por aspirações compartilhadas 
Liderança é uma relação entre aqueles que aspiram a ela e aqueles 
que escolheram segui-la 

Kouzes e 
Posner  

1997 
2001 

É um processo racional e analítico, não um traço natural com o qual 
nascem alguns poucos felizardos 

O´Toole  2001 

Liderar é bater metas consistentemente, com o time fazendo certo V. Falconi 2009 

Liderança é, por definição, um relacionamento interpessoal no qual 
poder e influência são desigualmente distribuídos 

Fiedler 1967 
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Definição Autor (es) Ano 

Liderar é lidar com mudanças Kotter 1997 

Liderança é a habilidade de ficar à margem da cultura que criou o líder 
e de iniciar os processos de mudança evolucionária que forem mais 
adaptativos 

E. Schein 2009 

O processo de dirigir e influenciar as atividades relacionadas às tarefas 
dos membros de um grupo 

Stoner e 
Freeman 

1999 

Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem 
entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como 
sendo o bem comum 

Hunter 2006 

Ela (liderança) não é uma única coisa, mas um conjunto abrangente de 
características, habilidades e comportamentos pessoais que podem 
ser aprendidos (embora alguns sejam mais receptivos à aprendizagem 
que outros) por qualquer pessoa que queira.  

Baldwin, 
Bommer, Rubin 

2015 
 

Liderança é levar as pessoas para uma direção, que, do contrário, não 
iriam 

Churchill 2015 

Liderança é conseguir que as pessoas queiram ir além daquilo que 
precisa ser feito 

Warren Bennis 2015 

A liderança é a atividade que leva a influenciar as pessoas para que 
tenham disposição para lutar por objetivos de grupo 

George R. 
Terry 

1977 

Liderança é influência pessoal exercida em numa situação, e dirigida 
através do processo de comunicação, no sentido de se atingir  um  
objetivo especifico  

Robert 
Tannenbaum 
Irving R. 
Weschler 
Fred Massarik 

1977 

Liderar é influenciar pessoas para que procurem a realização de um 
objetivo comum 

Harold Koontz 
Cyril O´Donnel 

1977 

Um processo de influência nas atividades de um indivíduo ou de um 
grupo, nos esforços para a realização de um objetivo em determinada 
situação. 

Hersey e 
Blanchard 

1977 

A liderança muitas vezes pode ser definida como uma virtude ou 
qualidade singular e inata, que torna algumas pessoas diferentes, 
porque tem a solução mágica para influenciar outras 

Maximiano 2011 

A liderança é um aspecto do poder, mas também é um processo 
separado e vital em si mesmo 

Burns 1978 

Liderança é ter por objetivo ajudar as pessoas a realizar um trabalho 
melhor 

E. Deming 1990 

Liderança é um processo onde o indivíduo influencia um grupo de 
indivíduos para alcançar objetivos comuns 

Northouse 2016 

Liderança é baseada mais em esperança do que realidade J. Pfeffer 2015 

A liderança se assenta, cada vez mais, na capacidade do líder de 
conciliar expectativas divergentes 

Dutra 2016 

FONTE: adaptado pelo autor de Hersey e Blanchard (1977); Deming (1990); Stoner e Freeman (1999); 
Bass (2008), Bergamini (2009), Falconi (2009); Maximiano (2011); Baldwin, Bommer e Rubin (2015); 
Pfeffer (2015); Northouse (2016); Dutra (2016). 

 

Para Torres (1999) apud Melo (2004) qualquer gerente que orienta um grupo 

em torno da realização de objetivos pode ser considerado um líder. Autoridade e ou 

influência fazem parte do exercício da liderança afirmam Bass (2008), Bateman e 

Snell (2007), Stoner e Freeman (1999). 
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2.3 Antecedentes históricos de liderança 
 

Bass (2008) afirma que os conceitos de líder e liderança estão disponíveis 

desde o Egito antigo, sendo conhecidos hieróglifos associados ao tema, assim como 

os gregos traziam o conceito de liderança desde a ilíada de Homero. 

Por volta de 3 mil anos depois, Plutarco (46 a 120 d.C.), historiador romano, 

estudou biografias de governantes e as comparou. Depois dele, historiadores, 

filósofos e cientistas dedicaram-se a estudar o tema (MAXIMIANO, 2011; BASS, 

2008). 

No século XVIII a.C., Hamurabi, rei de uma dinastia babilônica, criou o código 

que levava seu nome. Era um código de conduta, uma constituição. Ele acreditava 

que, se cada cidadão buscasse viver seus próprios valores, haveria conflitos em 

função das diferentes percepções quanto ao que é certo e errado, bem e mal. As 

regras desse código apresentam princípios de administração, hierarquia e liderança 

(ANDRIANI, 2004; MAXIMIANO, 2011). 

Por volta de 500 a.C., na China, Kong Fuzi, conhecido pelo nome latino 

Confúcio, consciente da fragilidade política que o governo enfrentava, se dispôs a 

formular um arcabouço de filosofia moral para capacitar os governantes a agirem de 

forma justa. O arcabouço era baseado em virtudes tradicionais chinesas de lealdade, 

dever e respeito. Esses 3 valores eram representados por Junzi, “cavalheiro”, ou 

“homem superior”, que seria o modelo, exemplo de virtude a ser seguido por todos, 

inspiração para a sociedade, conforme trazido em seus ensinamentos conhecidos 

como Analetos: “se desejares o bem, o povo será bom. O poder moral do cavalheiro 

é vento, o poder moral do homem comum é grama. Sob o vento, a grama tem de se 

curvar”. Para Confúcio, esta relação de lealdade, dever e respeito permeava toda a 

sociedade e em todas as relações, um verdadeiro protocolo de conduta. Somente a 

virtude sendo sincera e manifestada com honestidade funcionaria com sucesso. A 

ideia de liderança pelo exemplo, conhecido como regra de ouro, “o que não deseja 

para si, não faça para os outros”, além da filosofia de que a importância das pessoas 

deve ser pelo mérito e não pelo berço (MAXIMIANO, 2011; KELLY et al., 2013). 

No mesmo período histórico, ao contrário dos ensinamentos de Confúcio, que 

se tornaram a filosofia oficial da China propondo um caminho baseado na educação 

e no humanismo, uma verdadeira busca pela sabedoria, Sun Tzu (544 – 496 a.C.) traz 

uma visão mais prática no modo de operacionalizar um governo. Para ele, práticas 
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como autoritarismo e crueldade eram validadas quando o intuito é garantir a defesa 

do Estado. A China havia terminado o período de prosperidade pacífica, período 

conhecido como Primavera e Outono, quando floresceram os filósofos e surgiram as 

Cem Escolas de Pensamento (BUCKINGHAN et al., 2011; MAXIMIANO, 2011). 

Neste ambiente, os conselhos militares ganham relevância e surge o livro A 

Arte Da Guerra, supostamente escrito por Sun Tzu (544 – 496 a.C), então general do 

exército do rei Wu. Isso marca a ruptura entre os dois períodos acima citados. O livro, 

em 13 capítulos sucintos, versa sobre estratégias militares para ataque e conquista 

de novos territórios, bem como sua defesa. É um tratado dos princípios da guerra, traz 

questões práticas sobre clima, o campo de batalha, influência moral do governante e 

competências dos generais em batalha junto as suas tropas – um manual do 

governante. Foi lido por pensadores e militares no Japão e na Coreia, traduzido na 

Europa pela primeira vez em 1782 e pode ter influenciado Napoleão Bonaparte (TZU, 

2011; MAXIMIANO, 2011; KELLY et al., 2013). 

Sócrates, um marco da filosofia ocidental, (470-399 a.C.) acreditava que “Cada 

qual vive segundo a orientação de sua alma”. Ele pregava sobre a “A vida que vale a 

pena”. Acabou sendo condenado por crimes, como: corromper a juventude, impiedade 

e não reconhecer os deuses da cidade (Atenas). Sua condenação foi envenenar-se 

por Cicuta. Submeteu-se à sentença, apesar de ter tido oportunidades de fuga durante 

seu tempo preso esperando pela condenação. “Penso e estou convencido que eu 

devia viver filosofando e examinando a mim mesmo e aos outros, então eu, se 

temendo a morte ou qualquer outra coisa, tivesse abandonado o meu posto, isso seria 

deveras, intolerável”. “Se fui condenado, submeto-me à punição”. Surgia, assim, a 

Ética Socrática, fundamentada em seu comportamento, alinhado com suas ideias e 

ideais. Tornou-se um dos líderes mais importantes que a humanidade conheceu, 

mestre de Platão e, subsequentemente, Aristóteles (PLATÃO, 2011). 

Consta no livro VII da República o diálogo entre Sócrates e Gláucon, conhecido 

como o mito da caverna. Esse diálogo ilustra a condição dos homens que vivem 

longe do conhecimento, enxergam as sombras e acreditam ser a verdade, prisioneiros 

de uma ilusão e amarrados em grilhões, porém um dos homens é capaz de perceber 

a ilusão na qual está preso e saindo da caverna em direção à luz percebe o mundo 

exterior. Ao perceber a verdade dos fatos, volta-se para a caverna a fim de libertar os 

demais, que lutam para permanecer como estão, uma vez que a libertação ou o 
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conhecimento da verdade demanda esforço e dor, e demanda tempo de decantação 

(PLATÃO, 2014): 
[...] quando um deles fosse libertado e subitamente obrigado a se levantar, 
virar a cabeça, caminhar e - erguendo o olhar - fitar a luz, experimentaria dor 
devido à ofuscação da vista e ficaria incapacitado para ver as coisas cujas 
sombras vira antes (PLATÃO, 2014, p.290). 

 

Mas este homem que descobriu a luz (conhecimento, filosofia, verdade) é o 

único capaz de conduzir os outros para fora da caverna. Ele é um líder (qualidade de 

um dáimon4) que agora pensa no bem comum e em conduzir todos à verdade. Platão 

conduz o diálogo com Gláucon explicando que esta libertação é um caminho para 

formação do político, capaz de se libertar (individualmente) e, portanto, capacitado 

para libertar os outros (Estado) e governar: 
[...] demonstra que o poder do aprendizado está presente na alma e que o 
instrumento do aprendizado de cada um é como um olho que não é capaz de 
ser girado da escuridão para a luz sem que se gire o corpo inteiro [...] 
(PLATÃO, 2014. p. 293). 

 

O mito da caverna ilustra um modelo de líder como um herói que ao sair da 

caverna e voltar para buscar os outros, exerce o oficio de um homem politizado. É 

uma espécie de liderança transformacional que será explorada no item 2.4.5 adiante. 

Aristóteles, discípulo de Platão, também foi um cientista e liceu. Foi diretamente 

responsável pela educação de um dos líderes da antiguidade, Alexandre, o grande. 

Alexandre, o grande, rei da Macedônia, ascendeu ao trono em 336 a.C. Morreu 

em 10 de Junho de 323 a.C., aos 32 anos. Guerreiro, uma lenda, tido até como um 

deus por muitos, inclusive por ele mesmo, mudou a história ao se tornar o maior 

conquistador de territórios. Foram 56 milhões de km² conquistados. Unificou o 

comércio e criou uma moeda única, tudo num período de 12 anos. Ele conquistou 

mais da metade de todo o mundo em sua era sem ter nunca perdido uma batalha 

(VRIES; ENGELLAU, 2004; VRIES, 2010). 

O jovem Alexandre, aos 7 anos, foi submetido a treinamentos com Leônidas, 

seu instrutor de atividades físicas. Aos 13 anos, passou a estudar com Aristóteles 

filosofia, retórica, literatura, ciência, medicina e o modo de vida e a civilização grega. 

Aprendeu a apreciar a obra de Homero e, por fim, teve como seu tutor Lisímaco, que 

o ensinou aspectos culturais do mundo, artes como drama, poesia e música. 

                                            
4 Divino, uma espécie de deus 
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Aprendeu, inclusive, a tocar lira e acreditava ser descendente de Aquiles e de Zeus 

(CAWKWELL, 1981) apud (VRIES, 2010, p. 235). 

Em 1532, na Itália, foi publicado o livro O príncipe, cinco anos após a morte de 

seu autor, Nicolau Maquiavel. O livro versa sobre os meios que o homem se utiliza 

para manter-se no poder. 

Este livro influencia e descreve comportamentos na comunidade de negócios 

até os dias atuais, é a origem do termo maquiavelismo. É usado para descrever 

manobras políticas em uma organização ou por uma pessoa que manipula e abusa 

do poder, as referências comuns são: Se tiver que fazer o mal, faça de uma única vez, 

já o bem, deve ser feito aos poucos. O príncipe terá uma só palavra, no entanto, 

deverá mudá-la sempre que for preciso. Deve ainda preferir ser amado, mas se tiver 

que escolher entre ser temido e amado, melhor que seja temido. Os meios quaisquer 

que sejam são válidos para o fim que se deseja (GIBSON et al., 2006; BURNS, 1978; 

MAXIMIANO, 2011; MAQUIAVEL, 2015). 

O livro de Maquiavel é influência para o cientista político James MacGregor 

Burns. O autor menciona ter sido influenciado pela obra na elaboração de seus 

conceitos de liderança transacional e transformacional (BURNS, 1978). O trabalho de 

Burns (1978) é considerado o texto seminal e de muito valor para a chamada 

perspectiva da liderança, como afirmam Bennis (1989), Bergamini (2009), Calaça e 

Vizeu (2015). 

Cronologicamente próximo, mas geograficamente distante, em 1517, na 

Alemanha, o monge agostiniano Martinho Lutero afixou 95 teses na porta da igreja do 

Castelo de Wittenberg condenando a venda de indulgências, dentre outros pontos 

discordantes com os mandamentos da igreja católica, única até aquele momento. Este 

movimento originou o que se chama Reforma Protestante, cujo líder é 

reconhecidamente Lutero e que foi baseada em princípios como: somente a fé, a 

escritura, Cristo, a graça, glória e Deus. Lutero e seus pares defendiam a tradução da 

Bíblia para os idiomas locais, até então só disponível em Latim ou Grego, o que gerou 

impulso positivo para a educação. Este movimento foi fundamental na formação de 

cultura, multiplicidade religiosa e expansão econômica, instituições de ensino foram 

criadas por reformadores, como Harvard, Columbia, Yale nos Estados Unidos. 

Também influenciou o pensamento de Max Weber (da teoria do líder carismático) com 

a ética protestante e o espírito do capitalismo. A reforma enfatizou o espírito 

individualista e empreendedor, a responsabilidade individual em detrimento à 
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submissão religiosa valorizada pela igreja católica. O trabalho duro é a forma de 

melhorar a situação pessoal e beneficiar a comunidade. A exploração do trabalho 

alheio tornou-se meio para a prosperidade. O conflito entre mão de obra e propriedade 

substituiu o clima de cooperação, até então existente no período medieval (VALOR, 

2017; GRAHAM, 2015; WEBER, 2013; MAXIMIANO, 2011). 

A revolução industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII, foi construída 

sobre dois eventos: a invenção da máquina a vapor e o surgimento das fábricas. Tais 

eventos alteraram toda a estrutura social e econômica existentes, com o crescimento 

das organizações de maior importância para a sociedade. A partir dela, o 

desenvolvimento da história da administração, até então dominado por exércitos, 

governantes, organizações religiosas, países e cidades, passou a ser influenciado por 

uma nova personagem social: a empresa industrial  (MAXIMIANO, 2011). 

Com a Revolução Industrial, que se dá primariamente com a substituição do 

artesão pelo operário especializado, surge a sociedade Industrial e abre-se uma era 

de inúmeras invenções, o avanço da tecnologia, crescimento das cidades com a 

migração dos trabalhadores do campo, originando novas necessidades de 

administração pública. Surgem os sindicatos, o marxismo, darwinismo social e a 

administração se consolida como área do conhecimento, transformações que irão 

consolidar a era industrial na história (MAXIMIANO, 2011). 

Mary Shelley (1797-1851) publicou o livro Frankenstein em 1818, uma alusão 

a substituição do homem pela máquina, pensamento comum à época: 
O sistema doméstico de produção dava lugar às fábricas, às máquinas, à 
força motriz. A tecnologia trazia o progresso, mas também as desumanas 
jornadas de trabalho, os salários aviltantes, a poluição, a concentração da 
riqueza nas mãos de poucos. Foi nesse contexto que surgiram as primeiras 
agitações entre operários, reivindicando desde condições mais dignas de 
trabalho até o direito a voto. Também surgiram os reformistas políticos e as 
ideias utópicas e anarquistas (SHELLEY, 1997, p.3). 

 

Este período de industrialização, marcado aproximadamente entre os anos de 

1760 até 1840, é o que se determina Primeira Revolução industrial, fortemente 

marcada pela máquina a vapor e construção de ferrovias, bem como o início da 

produção mecânica. Ao final do século XIX, o advento da eletricidade e linha de 

montagem, que levou à produção em massa, os estudos de tempos e movimentos, 

adentrando no século XX, determina-se como o período da segunda Revolução 

industrial (SCHAWB, 2016). 
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Liderança é um conceito mais amplo do que administração, porém, é devido   à 

abordagem da Administração como ciência que se começa a estudar liderança nas 

empresas e a expansão da Revolução Industrial pelo mundo é que dá base e gera a 

necessidade de se estudar práticas administrativas, visando o aumento da 

produtividade e lucro, e encontra nos Estados Unidos o terreno fértil para isso 

(MARION; GONZALES, 2014). 

Na visão de Hersey e Blanchard (1977), existe uma distinção entre a 

administração e a liderança: 
Muitas vezes se pensa na administração e na liderança como se fossem uma 
e a mesma coisa. Pensamos, no entanto, que existe uma distinção importante 
entre esses dois conceitos. Fundamentalmente, liderança é o conceito mais 
amplo do que administração. Pensa-se na administração como um tipo 
especial de liderança em que o aspecto mais notável é a realização de 
objetivos da organização. Portanto, a diferença fundamental entre os dois 
conceitos está na palavra organização. Embora a liderança também inclua o 
trabalho com pessoas, a fim de realizar objetivos, estes não são 
necessariamente objetivos da organização. Muitas vezes um indivíduo pode 
tentar realizar seus objetivos pessoais, com pouco interesse pelos da 
organização. Por isso, uma pessoa pode conseguir realizar objetivos 
pessoais, mas ser ineficiente na realização dos objetivos da organização. 
(HERSEY; BLANCHARD, 1977, p.4). 

 

Bennis e Nanus (1985) apud Northouse (2016) também tratam os constructos 

de forma distinta, enquanto administrar significa gerenciar meios para realizar 

atividades e rotinas, liderar significa influenciar outros e criar visões para mudança, de 

acordo com os autores: “Gerentes são pessoas que fazem certas as coisas, enquanto 

líderes são pessoas que fazem a coisa certa”. 

Tanto (Bass, 2008) quanto Northouse (2016) também entendem que liderança 

é diferente de administração, uma vez que o estudo sobre liderança pode ser 

encontrado desde Aristóteles, enquanto que administração emerge por volta do século 

20 com o advento da sociedade industrial. 

Em 1880, a Universidade da Pensilvânia cria a primeira escola de 

Administração do mundo, a partir de uma doação financeira de Joseph Wharton, o 

mesmo que viria a financiar muitas das experiências de Frederick Taylor, nascido na 

Pensilvânia, em 1856 (MAXIMIANO, 2011): 
Em 1602, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, geralmente 
considerada a primeira companhia moderna [...] Em um intervalo de tempo 
de 300 anos, empresas eram constituídas, funcionavam e cresciam sem que 
fossem geridas por executivos treinados formalmente para esse fim. Por volta 
do século XX, a complexidade das corporações modernas demandava um 
quadro de executivos treinados para administrar grandes organizações. Em 
1908, Harvard concedeu o primeiro Mestrado em administração de empresas 
(MBA) para preencher a necessidade de oferecer educação profissional 
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padronizada para grandes negócios. O currículo do MBA padronizou e 
programou os elementos essenciais que um executivo de uma companhia 
moderna precisava saber: contabilidade de custos, estratégia, finanças, 
gestão de produto, engenharia, administração de pessoal e de operações. 
(BLANK; DORF, 2014). 

 

Por volta do ano de 1900, Frederick Winslow Taylor lançou a obra 

administração científica, comumente conhecida como estudo de tempo e 

movimento. Na visão taylorista, as pessoas são consideradas máquinas ou meros 

instrumentos manipulados por seus líderes e estes tinham como função estabelecer 

critérios de realização para atendimento dos objetivos da organização. O foco está na 

necessidade da organização e não nas necessidades do indivíduo. A administração 

deveria ser separada dos problemas humanos e das emoções, busca-se 

produtividade fabril e de lucros (trabalho por peças) eficiência e organização 

(HERSEY; BLANCHARD, 1977; MAXIMIANO, 2011). 

Henry Fayol (1841-1925), como Taylor, defendia a escola dos princípios da 

administração. Para Fayol (1916), a administração compreende cinco tarefas: 

planejamento, organização, comando, coordenação e controle, sendo a administração 

uma função distinta das demais funções da empresa, que em sua teoria são divididas 

em seis: técnica, comercial, financeira, segurança, contabilidade e administração. 

Cabe ao gerente tomar decisões, definir objetivos, metas e diretrizes, e atribuir 

responsabilidades e tarefas aos subordinados de modo que as cinco tarefas da 

administração sejam cumpridas de forma sequencial e lógica. Para Fayol (1946), a 

administração é a mais importante, uma vez que administrar é uma atividade comum 

a todos os empreendimentos, seja a família, os negócios ou o governo (MAXIMIANO, 

2011). 

Para a Administração Científica as pessoas não gostam de trabalhar e, 

portanto, precisam ser gerenciadas, motivadas e controladas. Este pensamento é 

fundamentado pela Teoria X de Douglas McGregor (HERSEY; BLANCHARD, 1977; 

BERGAMINI, 2009; MAXIMIANO, 2011). 

Fayol (1946), considerava a empresa como um sistema de regras e autoridade, 

desta forma o trabalho do dirigente consiste em tomar decisões, estabelecer metas, 

definir diretrizes e atribuir responsabilidades aos integrantes da organização. Ele 

indicou dezesseis deveres para execução deste papel, conforme demonstra o Quadro 

5, e quatorze princípios, detalhados no Quadro 6, a serem seguidos na busca pela 

organização eficaz (MAXIMIANO, 2011): 
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Quadro 5 - Os deveres do gerente segundo Fayol. 
1 Assegurar a cuidadosa preparação dos planos e sua rigorosa execução 

2 Cuidar para que a organização humana e material seja coerente com o objetivo, os 
recursos e os requisitos da empresa 

3 Estabelecer uma autoridade construtiva, competente, enérgica e única 

4 Harmonizar atividades e esforços 

5 Formular decisões de forma simples, nítida e precisa 

6 Organizar a seleção eficiente do pessoal 

7 Definir claramente as obrigações 

8 Encorajar a iniciativa e o senso de responsabilidade 

9 Recompensar justa e adequadamente os serviços prestados 

10 Usar sanções contra faltas e erros 

11 Manter a disciplina 

12 Subordinar os interesses individuais ao interesse geral 

13 Manter a unidade de comando 

14 Supervisionar a ordem material e humana 

15 Ter tudo sob controle 

16 Combater o excesso de regulamentos, burocracia e papelada 

FONTE: (MAXIMIANO, 2011). 

 

Quadro 6 - Os quatorze princípios segundo Fayol. 

(Continua) 

1 Divisão do trabalho 
Designação das tarefas específicas para cada pessoa, resultando 
na especialização das funções e separação dos poderes. 

2 Autoridade e 
responsabilidade 

A primeira é o direito de mandar e o poder de fazer-se obedecer. A 
segunda, a sanção – recompensa ou penalidade – que acompanha 
o exercício do poder.  

3 Disciplina Respeito aos acordos estabelecidos entre a emprega e seus 
agentes. 

4 Unidade de 
comando 

De forma que cada pessoa tenha apenas um superior. 

5 Unidade de direção 
Um só chefe e um só programa para um conjunto de operações que 
visam ao mesmo objetivo. 

6 Interesse geral Subordinação do interesse individual ao interesse geral. 

7 Remuneração 
pessoal 

De forma equitativa, e com base tanto em fatores internos quanto 
externos. 
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8 Centralização 

Equilíbrio entre a concentração de poderes de decisão no chefe, 
sua capacidade de enfrentar suas responsabilidades e a iniciativa 
dos subordinados. 

9 Cadeia escalar 
(linha de comando) 

Hierarquia – a série dos chefes do primeiro ao último escalão, 
dando-se aos subordinados de chefes diferentes a autonomia para 
estabelecer relações diretas (a ponte de Fayol). 

10 Ordem Um lugar para cada pessoa e cada pessoa em seu lugar. 

11 Equidade 
Tratamento das pessoas com benevolência e justiça, não excluindo 
a energia e o rigor quando necessários. 

12 Estabilidade do 
pessoal 

Manutenção das equipes como forma de promover seu 
desenvolvimento. 

13 Iniciativa Faz aumentar o zelo e a atividade dos agentes. 

14 Espirito de equipe 
Desenvolvimento e manutenção da harmonia dentro da força de 
trabalho. 

FONTE: (MAXIMIANO, 2011). 
 

Nas décadas de 1920 e 1930 surgem as preocupações pelo movimento das 

relações humanas, iniciado em 1924 pelo pesquisador Elton Mayo da Harvard 

Graduate School of Business Administration na fábrica da Western Electric Company, 

em Hawthorne, Estado de Illinois nos Estados Unidos. A pesquisa buscava encontrar 

os melhores métodos de trabalho visando a melhoria de produtividade fabril através 

da melhor iluminação do ambiente, porém, descobriu-se que a melhoria da 

produtividade não estava nos aspectos de produção, mas sim no fator humano e, a 

partir de então, considerou-se que a administração deveria levar em conta tais 

aspectos, migrando da Teoria X para Teoria Y, de McGregor (BASS, 2008, 

MAXIMIANO, 2011): 
 
Quadro 7 - Comparativo das Teorias X e Y de McGregor. 

Teoria X Teoria Y 
O trabalho é intrinsecamente desagradável para 
a maioria das pessoas 

O trabalho é tão natural quanto o jogo, desde 
que as condições sejam favoráveis 

Poucas pessoas são ambiciosas, tem desejo de 
responsabilidade; a maioria prefere ser 
orientada pelos outros 

O autocontrole é frequentemente indispensável 
para a realização de objetivos da organização 

A maioria das pessoas tem pouca capacidade 
para criatividade na solução de problemas da 
organização 

A capacidade para criatividade na solução de 
problemas da organização está muito 
distribuída na população 

A motivação ocorre apenas nos níveis 
fisiológicos e de segurança 

A motivação ocorre no nível social, de estima e 
auto realização, bem como no nível fisiológico e 
de segurança 

Para a realização de objetivos da organização, 
a maioria das pessoas precisa ser estritamente 
controlada e muitas vezes obrigada a buscar 
objetivos da organização 

As pessoas podem orientar-se e ser criativas no 
trabalho, desde que adequadamente motivadas 

FONTE: (HERSEY; BLANCHARD, 1977, p. 60). 
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Segundo McGregor (1960), fundamentado na natureza e nas motivações 

humanas, as pessoas preferem ser dirigidas e não estão interessadas em assumir 

responsabilidades, assim como Schein (1978) descreve o homem “racional-

econômico”, motivado primeiramente por incentivos econômicos é um ser passivo, 

irracional, cujos sentimentos devem ser neutralizados. Isto tem direta relação com a 

percepção de que o foco é sempre a realização eficiente da tarefa, entretanto, o 

próprio Schein também aborda a questão do homem-social e do homem auto 

realizador, aquele que procura sentido e realização em seu trabalho, muito embora 

Schein admita que, na realidade, o homem é mais complexo que apenas estes 

constructos (HERSEY; BLANCHARD, 1977; MAXIMIANO, 2011): 

 

Quadro 8 - Hipóteses sobre a motivação humana de Schein. 
Homem 
econômico-
racional 

A motivação encontra-se na perspectiva do ganho econômico. O motivo importante 
é ter bens materiais, o homem é um ser passivo, que deve ser manipulado, 
motivado e controlado pela organização, é um ser irracional, em que os sentimentos 
devem ser neutralizados e controlados. Similar à Teoria X de McGregor. 

Homem-social A motivação é o grupo. Os motivos importantes são o reconhecimento e a aceitação 
pelos colegas, supõe que o homem é basicamente motivado por necessidades 
sociais, busca sentido nas relações sociais no trabalho e reage mais a essas 
relações do que a incentivos e controles da organização. 

Homem 
autorrealizador 

A motivação é a realização interior, uma satisfação íntima. Uma vez que as outras 
necessidades estão bem satisfeitas, ele procura sentido e realização em seu 
trabalho, auto motivado, e maduro em seu trabalho, disposto a integrar os seus 
próprios objetivos aos objetivos da organização 

Homem 
complexo 

A motivação não tem causa única. Diversos motivos ou causas são importantes 
para mover o comportamento. Este homem desafia as habilidades de diagnóstico, 
mais complexo que o homem racional-econômico, social ou auto realizador, é um 
ser capaz de aprender novos motivos e motivado a partir de muitos tipos diferentes 
de necessidades. 

FONTE: adaptado pelo autor de (HERSEY; BLANCHARD, 1977; MAXIMIANO, 2011). 
 

Enquanto o movimento da administração científica acentuava um interesse pela 

tarefa o movimento das relações humanas visava um interesse por relações pessoais. 

Na teoria das relações humanas a função do líder é facilitar o alcance de objetivos 

e fazer funcionar os processos da administração através da cooperação dos liderados, 

ao mesmo tempo que isto dá espaço para o desenvolvimento e crescimento pessoal 

de ambos (HERSEY; BLANCHARD, 1977; MAXIMIANO, 2011). 

O reconhecimento desses dois interesses caracterizou o trabalho sobre 

liderança, desde o momento em que se tornou evidente o conflito entre a escola da 

administração científica e a das relações humanas (HERSEY; BLANCHARD, 1977, 

p.89). 
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Neste contexto histórico-político, social e empresarial este trabalho visa, a partir 

de agora, oferecer um estudo sobre as principais teorias da liderança, já discutidas no 

âmbito acadêmico. 

 

2.4 Teorias da liderança 
 

Como visto até aqui, apesar de o tema liderança estar presente na história 

desde as civilizações antigas, o enfoque acadêmico ganha força apenas no final do 

século XIV quando as primeiras teorias despontam a estudar a liderança como um 

atributo de personalidade do indivíduo, reservada a poucos grandes homens, 

conforme o pensamento dos primeiros pesquisadores. 

 

2.4.1 A teoria dos traços 
 

As pesquisas iniciais sobre liderança remontam os anos de 1840, quando 

estudiosos analisavam em detalhes minuciosos líderes bem-sucedidos, buscando 

entender o que neles diferiam das pessoas que não eram líderes. Essa abordagem 

culminou na teoria da liderança do Grande Homem proposta pelo historiador Thomas 

Carlyle (1841), numa visão clara de que líderes nascem líderes, não são construídos. 

Esta visão tornou-se popular pelo esforço de nomes importantes da ciência, como o 

cientista Francis Galton (1869), primo do naturalista Charles Darwin. Galton estudava 

a hereditariedade dos grandes homens.  Essa ideia tinha como premissa de que a 

história é feita pelos “grandes” ignorando a massa de sub líderes e seguidores 

(NORTHOUSE, 2016; KLEINMAN, 2015; KAHNEMAN, 2012; BASS, 2008; BALDWIN, 

RUBIN, BOMMER, 2008; BURNS, 1978). 

Ralph Melvin Stogdill (1904-1978) foi um dos pioneiros em organizar todo 

conteúdo produzido sobre liderança entre os anos de 1904 e 1948. Ele revisou 128 

artigos que tentavam determinar os traços e características dos líderes, estudos esses 

que nasceram da observação de crianças em momentos de recreio em suas escolas. 

Seu artigo, de 1948, trouxe o que ficou conhecido como Teoria dos Traços. A intenção 

do artigo era trazer todo o conteúdo já estudado sobre o tema, não apenas na 

observação de crianças, mas também nas observações e experiências no campo 

militar (STOGDILL, 1948; HAKEL, 1980; BASS, 2008; BERGAMINI, 2009). 
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Esse enfoque, que se iniciou em 1904, perdurou até a década de 1940, período 

fértil para os testes psicológicos, muito incrementados entre 1920 e 1950 

(BERGAMINI, 2009). 

Em 1870, 34 anos antes do primeiro artigo analisado por Stogdill, Charles 

Darwin publicou o primeiro livro moderno sobre o papel da expressão emocional na 

sobrevivência e adaptação das espécies, The expression of emotions in Man and 

animals, o que é entendido como os primeiros passos para as teorias da Inteligência 

Emocional. Em 1920, Edward Thorndike, psicólogo americano, cunhou o termo 

“inteligência social”. Depois, David Wechsler5, um dos criadores do teste de 

inteligência conhecido como quociente de inteligência (QI) reconheceu, em 1940, a 

importância dos fatores emocionais para a completude de mensuração do teste, 

porém, esta inclusão não ocorreu (STEIN; BOOK, 2011). 

Os psicólogos parisienses Alfred Binet e Theodore Simon, que desenvolveram 

os primeiros testes formais de inteligência cognitiva ou Quociente Inteligente (QI), 

requeridos pela escola de Paris para categorizar as crianças de acordo as suas 

habilidades, criaram testes baseados em julgamento, resolução de problemas e 

raciocínio, que levou à formulação do conceito de idade mental, baseado no grau de 

desenvolvimento intelectual da pessoa. Este teste (Binet-Simon) migrou para os 

Estados Unidos em 1910, através do psicólogo Henry Goddard, e foi popularizado e 

amplamente aplicado na população americana por Lewis Terman, da Universidade de 

Stanford, sob a égide de teste de Stanford-Binet (STEIN; BOOK, 2011). 

O próprio Binet não considerava o quociente de inteligência como sendo 

suficiente para definir a personalidade de um indivíduo, suas ideias estavam mais 

direcionadas a identificar dificuldades de aprendizagem e com o teste oferecer 

programas educativos que permitissem a recuperação da deficiência, como afirmou: 

“com a prática, o treinamento e, acima de tudo, o método, somos capazes de 

aperfeiçoar nossa atenção, nossa memória e nossa capacidade de julgamento, 

tornando-nos literalmente mais inteligentes” (DWECK, 2017). 

A teoria dos traços buscava identificar as características que eram comuns a 

todos os líderes efetivos. O foco era exclusivamente as características do indivíduo, 

sua personalidade. Qualquer outro fator não era levado em conta. O seguidor é tido 

                                            
5 Weschler. D.“Nonintellective Factors in General Intelligence”. Psychological Bulleint, 37 (1940): 444-
445. 
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como passivo diante da influência do líder, assim como o grupo liderado e o contexto 

(BERGAMINI, 2009). 

Dos estudos de Stodgdill, em 40 anos de revisão de literatura existente, foi 

possível chegar a um resultado de traços de personalidade considerados como 
predisposições comportamentais típicas: 

 

Quadro 9 - Traços de Liderança identificados nos estudos de Stogdill. 

Idade 
cronológica Escolaridade Dominância Status social e 

econômico 

Transferência e 
persistência de 

liderança 

Altura Conhecimento 
Iniciativa, 

Persistência e 
Ambição 

Vida social e 
mobilidade Vigilância 

Peso Julgamento e 
Decisão Responsabilidade Atividade 

biossocial 
Realizações 

atléticas 
Psique, 

energia e 
saúde 

Insight Integridade e 
Convicção 

Habilidades 
sociais Fidelidade 

Aparência Originalidade Autoconfiança Popularidade e 
Prestígio 

Agressividade/vig
or 

Oratória Adaptabilidade Controle de humor 
e otimismo Cooperação Desejo de 

exceder 

Inteligência Introversão/ 
Extroversão 

Controle  
Emocional 

Padrões e 
traços de 

liderança que 
divergem nas 

situações 

Humor 

FONTE: Adaptado pelo autor a partir de (STOGDILL, 1948). 
 

Stogdill (1970) examinou outros 163 estudos sobre traços de liderança 

publicados entre 1948 e 1970 e considerou como poderiam ser agrupados, então 

sumariou os traços em: fatores físicos, background social, inteligência e habilidade, 

personalidade, características relacionadas a tarefas, e características sociais ligadas 

à liderança. Estes estudos, comparados com os primeiros (1904-1948), consideravam 

mais adultos em organizações formais, já que os primeiros continham mais estudos 

de crianças e adolescentes. Uma conclusão prática destes estudos foi a determinação 

de aplicação de assessments6 em determinados candidatos potenciais a posições de 

liderança (BASS, 2008). 

A evidência de traços não garante uma liderança efetiva, traços poderiam ser 

validados por testes psicológicos, porém, o resultado final se mostrou bastante 

rudimentar, pois o líder, como qualquer outro ser humano, tem seus pontos fortes e 

                                            
6 Diagnósticos  
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fracos. O que mais importa é o que as pessoas fazem com esses traços e a teoria não 

consegue prever o comportamento em variadas situações, porém, os traços são bons 

previsores de emergência de liderança e não de efetividade de liderança, ou seja, um 

conjunto de traços é importante, pois influencia a percepção que os outros têm da 

liderança, já que é mais provável que as pessoas que possuem certos traços sejam 

percebidas como líderes por outras, mas não que sejam efetivas em papeis 

gerenciais. Exemplificando, traços como inteligência, dominância, sociabilidade, auto 

monitoração, grande energia de viver, autoconfiança e tolerância à ambiguidade são 

bastante eficazes para prever quem alcançará uma posição de liderança, já que 

pessoas com estas características, comparadas a outras sem as mesmas, têm mais 

probabilidade de serem escolhidas. Contudo, observa-se que estas características 

não têm probabilidade maior de aumentar a efetividade da liderança de quem as 

possui. (STOGDILL, 1948; GIBSON et al., 2006; BALDWIN; BOMMER; RUBIN, 2008; 

BASS, 2008; BERGAMINI, 2009). 

Para Kouzes e Posner (2001, p.97-106), “há um mito que associa liderança a 

uma posição superior”. Collins (2006) afirma que pessoas normais fazem coisas 

extraordinárias, como Darwin E. Smith (1971), que tornou-se CEO da Kimberly-Clark. 

“Uma pessoa não se torna um líder pelo fato de possuir uma determinada 

combinação de traços” (BASS, 2008). 

A teoria dos traços, apesar de descartada como hipótese conclusiva sobre 

liderança, é bastante importante, pois contribuiu para direcionar e orientar as 

pesquisas que vieram após ela. Além de Stodgdill, vieram outros teóricos nesta 

mesma linha de pensamento, mas representam um intermediário para chegar à teoria 

dos estilos (BERGAMINI, 2009). 

 

2.4.1.1 A personalidade 

 

Segundo Abbagnano (2012), a personalidade é a condição ou modo de ser da 

pessoa. 

Definir personalidade é um processo que requer a transdisciplinaridade das 

ciências, afirmam Baldwin, Bommer e Rubin (2015): 
Personalidade representa o padrão de formas relativamente duradouras de 
uma pessoa pensar, agir e se comportar. É determinada tanto pela natureza 
(genética) como pela educação (fatores situacionais), e tende a representar 
nosso comportamento “dominante” ou “natural”. Mesmo sendo atraente 
pensar em tais termos, não há um perfil de personalidade “bom” ou “ruim”. 
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Embora algumas características de personalidade sejam associadas mais 
frequentemente a algumas profissões e interesses, nenhuma combinação de 
personalidade limita os tipos de ocupações que você poderia apreciar nem 
determina seu destino. A maneira como você se comporta em um 
determinado momento caracteriza a interação de sua personalidade e seu 
ambiente.  (BALDWIN; BOMMER; RUBIN, 2015, p. 24). 

 

O psicanalista Carl Jung defende que personalidade é a totalidade do ser 

humano, “[...] totalidade do ser humano à qual se dá o nome de personalidade. 

Educação para personalidade tornou-se hoje um ideal pedagógico” (JUNG, 2013, 

p.178). 

Para Freud, a personalidade é parte do aparelho psíquico7. É formada por três 

elementos: id, ego e superego, sendo id a parte biológica, o instinto animal que existe 

no ser humano, sem censura e nem moral, é regido pelo princípio do prazer. O 

superego é a força social, adquirida, formam-se ideias morais e religiosos, regras, 

condutas e valores que o indivíduo assimila. E por fim o ego, que é a razão, o elemento 

que busca equilibrar os dois anteriores, é o gerente da personalidade, pois está o 

tempo todo negociando com id e superego, é o princípio da realidade. A teoria 

freudiana defende que a personalidade na vida adulta emerge das experiências 

infantis, em particular a maneira com que cada criança concilia as exigências da sua 

sexualidade e as forças externas, de controle e restrição (BANOV, 2015; FERREIRA, 

2011). 

Para Hersey e Blanchard (1977), a personalidade são hábitos. Ela é definida 

por meio dos padrões de comportamento e como estes são percebidos pelos outros. 

Estes padrões surgem quando um indivíduo começa a responder da mesma forma a 

condições semelhantes, ou seja, cria hábitos de ação que se tornam mais ou menos 

previsíveis para os que trabalham com ele. 

Personalidade é o conjunto consolidado de características e tendências que 

determinam os aspectos comuns e as diferenças no comportamento das pessoas 

(GIBSON et al., 2006, p.112). 

A personalidade de um indivíduo é um conjunto relativamente estável de 

características, tendências e temperamentos significativamente formados por herança 

e por fatores sociais, culturais e ambientais. Esse conjunto de variáveis determina as 

                                            
7 Aparelho psíquico é o que propicia a compreensão das emoções, é formado por três níveis de vida 
mental (consciente, subconsciente e inconsciente) e os três elementos que compõe a personalidade 
(id, ego e superego) (BANOV, 2015). 
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semelhanças e diferenças no comportamento do indivíduo (CATTELL, 1973 apud 

GIBSON et al., 2006, p.113). 

Gibson et al. (2006) referem-se à existência de três abordagens teóricas do 

estudo da personalidade: a teoria dos traços, a abordagem da psicodinâmica e 

abordagem humanista.  

A teoria dos traços defende que os traços são como tijolos na construção da 

personalidade, orientadores das ações e origem da peculiaridade de cada indivíduo. 

As abordagens psicodinâmicas da personalidade, defendidas por Freud, foram 

explicadas anteriormente, e por último as teorias humanistas da personalidade 

enfatizam o crescimento e a auto realização do indivíduo, além da importância de 

como as pessoas percebem o seu universo e todas as forças que o influenciam 

(GIBSON et al., 2006). 

Independente da forma como é definida a personalidade do indivíduo, os 

psicólogos e teóricos admitem certos princípios em sua formação como os fatores 

hereditários, culturais e sociais, como um todo organizado, com padrões até certo 

ponto observáveis. Embora tenha base biológica, seu desenvolvimento também é 

produto do ambiente cultural e social, dotada de aspectos superficiais e mais 

profundos e envolve características comuns e peculiares ao mesmo tempo, conforme 

observa-se na Figura 2 (GIBSON et al., 2006): 

 

Figura 3 - Forças que influenciam a personalidade 

 
FONTE: (GIBSON et al., 2006). 
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2.4.2 A teoria da liderança carismática 
 

Um dos traços defendidos por Stogdill (1948) é a habilidade interpessoal, fonte 

de persuasão e influência sobre os outros, recurso que se consegue levar seguidores 

ao comprometimento para com a missão e objetivos da organização, sendo essa 

habilidade interpessoal entendida como carisma e carisma é papel decisivo na 

autorização que o seguidor oferece a seu líder para liderá-lo (BERGAMINI, 2009). 

Etzioni (1961) discute a diferença entre poder de posição e poder pessoal, 

poder para ele é a capacidade de induzir comportamento ou neste influir, sendo de 

posição quando possuir cargo numa organização e pessoal quando está no indivíduo, 

sendo possível que um indivíduo possua os dois tipos, ou apenas um ou nenhum, 

neste caso não seria um líder (HERSEY; BLANCHARD, 1977; BASS, 2008, 

MAXIMIANO, 2011). 

Etzioni (1961) apud Bass (2008) nota que liderança carismática poderia ser de 

propriedade de uma posição ou de uma pessoa que ocupa uma posição, o carisma 

pode estar no papel e não no indivíduo, é um atributo percebido pelos outros, como 

afirma: “altos executivos, chefes de Estado e reis, que têm carisma aos olhos do 

público, podem ter pouco ou nenhum aos olhos de seus secretários privados, valets e 

ministros de gabinete” (p.316). 

Este conceito é similar ao defendido por Maquiavel (1514), quando menciona 

que o Príncipe deve ser amado (poder pessoal) e temido (poder de posição), mas que 

se precisar escolher entre ambos, é melhor ser temido, o poder pessoal tem relação 

com o carisma (MAQUIAVEL, 2015; HERSEY; BLANCHARD, 1977; BASS, 2008). 

Max Weber enuncia a diferença entre poder e autoridade, sendo poder a 

faculdade de forçar e coagir alguém a fazer sua vontade e autoridade, a habilidade de 

levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua 

influência pessoal (HUNTER, 2004). 

Para Weber (2012) o conceito de poder é sociologicamente amorfo, por isso, o 

conceito de dominação deve ser mais preciso e só pode significar a probabilidade de 

encontrar obediência a uma ordem.  

Essa influência pessoal se dá pelo carisma. Existem três tipos puros de 

dominação legítima, sendo o carisma que vem do poder pessoal um deles, juntamente 

com os costumes ou tradição, “o passado eterno” o segundo, e ainda a competência 

jurídica objetiva, ou legalidade, racional legal (WEBER, 2015). 
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Weber (2012) entende que existem três tipos puros de dominação, e a vigência 

de sua legitimidade pode ser primordialmente: 

1. De caráter racional: baseada na crença na legitimidade das ordens 

estatuídas e do direito de mando daqueles que, em virtude dessas ordens, estão 

nomeados para exercer a dominação (dominação legal), ou 

2. De caráter tradicional: baseada na crença cotidiana na santidade das 

tradições vigentes desde sempre e na legitimidade daqueles que, em virtude dessas 

tradições, representam a autoridade (dominação tradicional), ou, por fim, 

3. De caráter carismático: baseada na veneração extra cotidiana da santidade, 

do poder heroico ou do caráter exemplar de uma pessoa e das ordens por esta 

reveladas ou criadas (dominação carismática): 
No caso da dominação baseada em estatutos, obedece-se à ordem 
impessoal, objetiva e legalmente estatuída e aos superiores por ela 
determinados, em virtude da legalidade formal de suas disposições e dentro 
do âmbito de vigência destas. No caso da dominação tradicional, obedece-se 
à pessoa do senhor nomeada pela tradição e vinculada a esta (dentro do 
âmbito de vigência dela), em virtude de devoção aos hábitos costumeiros. No 
caso da dominação carismática, obedece-se ao líder carismaticamente 
qualificado como tal, em virtude de confiança pessoal em revelação, 
heroísmo ou exemplaridade dentro do âmbito da crença nesse seu carisma. 
(WEBER, 2012, p.141). 

 

Carisma na definição weberiana é: 
Denominamos carisma uma qualidade pessoal considerada extra cotidiana 
(na origem, magicamente condicionada, no caso tanto dos profetas quanto 
dos sábios curandeiros ou jurídicos, chefes de caçadores e heróis de guerra) 
e em virtude da qual se atribuem a uma pessoa poderes ou qualidades 
sobrenaturais, sobre-humanos ou, pelo menos, extra cotidianos específicos 
ou então se a toma como enviada por Deus, como exemplar e, portanto, como 
líder. (WEBER, 2012, p.159). 

 

Para Weber (2012) contudo, o modo objetivo ou correto como esta qualidade 

palavra deveria ser avaliada, dentro de um ponto de vista ético, estético ou qualquer 

outro, não carece de importância, pois o conceito ou o que importa como fato é como 

ela é avaliada pelos carismaticamente dominados, ou seja, os adeptos. A validade do 

carisma é reconhecida pelos adeptos através de provas, como por exemplo, milagres, 

revelações, veneração pelo herói e ou da confiança no líder, mesmo que 

psicologicamente, esse reconhecimento seja fruto da entrega crente e inteiramente 

pessoal nascida do entusiasmo ou da miséria e esperança. Se por ventura, por um 

longo período não há mais provas do carisma, se o agraciado carismático parece 

abandonado por seu deus, sua força mágica, seu heroísmo, em suma se lhe faltar o 
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sucesso e, sobretudo, se a sua liderança não traz nenhum bem-estar aos dominados 

de modo permanente, então há a possibilidade de ruir sua autoridade carismática. 

Para Weber este é o sentido carismático genuíno da dominação “pela graça de Deus”. 

Na teoria de Weber (2015), existe um traço cesarista8 de seleção de líderes 

quando menciona  “a ação política é sempre dominada pelo princípio do número 

pequeno, isto é, a superioridade da capacidade de pequenos grupos líderes para 

manobras políticas”,  “o líder político nacional é um líder carismático que confia na fé 

e na devoção ao seu caráter pessoal para manutenção de seu governo” e menciona 

“qualidades internas, carismáticas, que fazem de uma pessoa um líder”, inclusive no 

surgimento do demagogo, eleito pela massa em virtude da democracia, aquele que 

conquista a confiança e a fé das massas em sua pessoa e, portanto “no seu poder, 

por meio da demagogia de massa”, e conclui que “não é nenhuma votação ou eleição 

comum, mas sim a confissão da fé na vocação para líder daquela pessoa que requer 

para si essa aclamação”. Neste caso, o líder não é nato, o demagogo não nasce da 

massa, mas recruta seu séquito e ganha a massa através da demagogia, tornando-

se líder puramente por motivos emocionais e sua qualidade demagógica, no sentido 

negativo da palavra. 

Weber (2015) trata liderança como uma competência nata, atribuindo sempre 

os termos “qualidade” ou “capacidade de liderança” e definindo a política como uma 

atividade de liderança, equiparando governos a empresas privadas: “pelo contrário, o 

caráter fundamental de ambos é completamente idêntico. Do ponto de vista das 

ciências sociais, tanto o Estado moderno quanto a fábrica são “empresas”9 ou “a luta 

pelo poder pessoal e a responsabilidade pessoal pela sua causa que resulta do poder, 

eis o elemento vital tanto do político quanto do empresário”, claramente defende a 

ideia com “o desenvolvimento da política no sentido de um empreendimento” e ainda: 
 “O espirito da liderança, o empresário aqui e o político ali, é algo diferente de 
um funcionário, não necessariamente em seu aspecto formal, mas em 
essência. O empresário também trabalha no “escritório”, assim como faz o 
comandante do Exército. Este é um oficial e, portanto, em nada difere, do 
ponto de vista formal dos outros oficiais. E mesmo que o diretor-geral de uma 
grande empresa seja funcionário contratado de uma sociedade-anônima, sua 
posição jurídica não se distingue fundamentalmente daquela de outros 
funcionários. O mesmo ocorre com o líder político na esfera pública. 
(WEBER, 2015, p.179). 

                                            
8 Cesarismo é o governo de um elemento único, revestido de poder absoluto mas levado ao poder 
pelo povo, o nome advém de Júlio César (101-44 a. C.), estadista romano praticante máximo desta 
forma de ascensão política (ABBAGNANO, 2012). 
9 Betrieb no original em alemão e Enterprise no inglês (WEBER, 2015) 
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A devoção das pessoas ao carisma do profeta, do comandante de guerra, ao 

demagogo no sentido positivo, ao parlamentar, representa que o líder é pessoalmente 

considerado por alguém, portanto, representa autoridade. Isto se dá por um 

chamamento interno, a vocação, é isto que dá o poder ao líder para conduzir outros 

homens, nada tem a ver com a força da lei ou de um costume, e sim porque estes 

homens acreditam no líder, e ele próprio, se verdadeiro, vive em função de sua causa 

(WEBER, 2015). 

Irrefutavelmente o carisma é uma qualidade preciosa, líderes carismáticos 

sabem como ajudar as pessoas a transcender e fazer um esforço extraordinário, 

entretanto, o mesmo carisma representa fonte de preocupação, por possuir um lado 

obscuro, como já evidenciado na história com líderes que assumiram comportamentos 

autodestrutivos, que devido ao poder inerente de sua personalidade carismática 

arrastaram outros junto a eles com consequências grandes e até fatais, exemplos 

como Hitler, Mussolini dentre outros. A liderança carismática pode ser representada 

na mitologia grega por Dionísio, filho de Zeus, o deus do vinho, da fertilidade e do 

êxtase, que tem poderes para arrebatar a humanidade com frenesi e dotá-las de 

criatividade divina, como líderes carismáticos que possuem capacidade de influenciar 

outros em seu estado de espírito (VRIES, 2010). 

Esse poder messiânico e divino do líder é também expresso por Freud 

(2013.p.55,141) ao examinar a psicologia das massas. Para ele, a mente grupal é 

semelhante a mentes dos povos primitivos, os grupos exigem ilusões, querem 

soluções simples, “o indivíduo abre mão de seu ideal do eu, trocando-o pelo ideal da 

massa corporificada no líder”. A necessidade da massa vem ao encontro do líder, que 

lhe corresponde por meio de qualidades pessoais, o “prestígio”, uma espécie de 

domínio que exerce sobre nós. 

Também pode ser entendido como uma das virtudes de Platão: 
Ora, parece que as outras assim denominadas virtudes da alma têm afinidade 
com as do corpo, pois realmente não são preexistentes, mas sim adicionadas 
posteriormente através do hábito e da prática. Porém a inteligência ou 
sabedoria parece pertencer, acima de todas, a uma qualidade mais divina, 
que nunca perde seu poder, mas que é ou útil e benéfica ou inútil e danosa, 
dependendo do rumo de sua conversão (PLATÃO, 2014, p. 294). 

 

Aponta Lakatos e Markoni (2010), o caráter divinal e a obediência do grupo, da 

teoria weberiana que é definida por: 
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Para Weber, a autoridade tradicional fundamenta-se na crença da “santidade” 
das tradições e na legitimidade do status dos que derivam sua autoridade da 
tradição: a autoridade em base racional, legal e burocrática repousa na 
crença em normas ou regras impessoais e no direito de comandar dos 
indivíduos que adquirem autoridade de acordo com essas normas; a 
autoridade carismática tem suas raízes no devotamento à “santidade” 
especificada e excepcional, ao heroísmo, ou no caráter exemplar (sendo o 
“exemplar” determinado pelas circunstancias e necessidades específicas do 
grupo) de um indivíduo e nos modelos normativos por ele revelados ou 
determinados. O modelo teórico da autoridade legítima não exclui sistemas 
concretos de autoridade que incorporam dois ou mais elementos dos três 
tipos. (LAKATOS; MARKONI, 2010, p. 207-208). 

 

O carisma se faz presente como uma das cinco fontes de poder, de acordo com 

French e Raven (1959) elas são: recompensa, coerção, legitimidade, 
especialidade e referência, sendo o último a pessoa em si, ou seja, suas 

características pessoais, somente possível quando existe uma relação carismática 

entre líder e seguidor (BASS, 2008): 
 

Quadro 10 – Base de poder. 
 

 
FONTE: elaborado pelo autor a partir de (BASS, 2008; NORTHOUSE, 2016). 

Segundo Bennis (1989, p. 155), no decorrer de seus estudos ele conheceu 

muitos líderes que não podiam ser descritos como carismáticos por qualquer teoria, 

mas, no entanto, conseguiram inspirar uma invejável confiança e lealdade em seus 

colegas de trabalho, sob este aspecto o carisma também não se torna definitivo no 

exercício da liderança. 

Segundo Gil (2016), Northouse (2016) e Bass (2008), a teoria da liderança 

carismática, apesar da origem em Weber, só foi utilizada no contexto organizacional 

com o teórico Robert House (1977) e de acordo com essa teoria, os liderados, quando 

observam determinados comportamentos de seus líderes, tendem a lhes atribuir 

capacidades heroicas ou extraordinárias. Para os autores, esses líderes podem ser 

identificados por quatro características: 

1) dominância, 
2) forte desejo de influenciar os outros, 
3) elevada autoconfiança e 

Tipos de poder Bases de poder Exemplo
Recompensa Baseado na capacidade de gerar recompensas para os liderados.
Coerção Baseado na capacidade de punição do lider sobre o liderado.
Legitimidade Associado com o status formal da posição de autoridade do lider.
Especialidade Baseado na percepção do liderado sobre o conhecimento lider,expert .
Referência Baseado na identificação do liderado com o lider.

Posição

Pessoal
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4) forte sentimento de seus próprios valores morais 
 
Outros autores, Conger e Kanungo (1998), também vinculados à teoria da 

liderança carismática, descrevem quatro atributos ou estágios destes tipos de líderes, 

que são: sensibilidade, visão, risco e comportamento não convencional, descritos 

abaixo (GIL, 2016; GIBSON et al., 2006; BASS, 2008; ROBBINS; COULTER, 1998): 

1) Visão e articulação: têm uma visão expressa como meta idealizada que 

lhes possibilita inspirar nos liderados a possibilidade de um futuro melhor, articulação 

do status quo como inaceitável. 

2) Sensibilidade ao ambiente e às capacidades dos outros: têm habilidade 

para reconhecer tanto as condições ambientais internas quanto as externas à 

organização e a sensibilidade para com as necessidades dos liderados, bem como às 

suas necessidades e sentimentos. 

3) Risco pessoal: estão dispostos a correr riscos pessoais e a se sacrificar 

para atingir seus objetivos, fazem isso para formação de confiança. 

4) Comportamentos não convencionais: apresentam comportamentos, táticas 

e papéis inovadores para alcançar seus objetivos. 

Em sua teoria da liderança carismática House sugeriu que esses líderes agem 

de forma única, exibindo certas características de personalidade e comportamentos 

que têm efeitos específicos sobre seus seguidores, conforme demonstra o Quadro 11: 

Quadro 11 – Caracter. personal. comport. e efeitos s/ seguid. lider. carism. 
Características de 

personalidade do líder 
Comportamentos Efeitos nos seguidores 

Dominante Define um modelo forte Confia na ideologia do líder 

Desejo de influenciar 

 

Mostra competência 

 

Similaridade de crença entre líder 

e seguidor 

Autoconfiante Articula metas Aceitação inquestionável 

Fortes valores morais Comunica altas expectativas Afeto para com o líder 

 Expressa confiança Obediência 

 Desperta motivos Identificação com líder 

  Envolvimento emocional 

  Objetivos aumentados 

  Confiança é aumentada 

FONTE: (NORTHOUSE, 2016) 
 

Consistente com a teoria Weberiana, House afirma que esses efeitos 

carismáticos são mais prováveis de ocorrer no contexto em que os seguidores sentem 
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angústia porque, em situações estressantes, os seguidores buscam os líderes para 

livrá-los de suas dificuldades, fator que já era observado também na teoria Freudiana 

em Psicologia das massas e análise do eu (NORTHOUSE, 2016; FREUD, 2013). 

Burns (1978) prefere usar o termo “liderança heroica” ao invés de carismática, 

por entender que carisma seria um termo em desuso. Para ele um aspecto crucial da 

liderança heroica é “a total ausência de conflitos no relacionamento entre líder e 

liderado” (p.244).  

 A liderança transformacional, que será estudada adiante, tem muito em comum 

com a liderança carismática. Segundo Bass e Riggio (2014 p.5) a noção Weberiana 

de liderança carismática era muito limitada, as concepções modernas sobre carisma 

se assentam nos estudos de Conger e Kanungo e House e Shamir e tem muito em 

comum com a liderança transformacional.  

 

2.4.3 A teoria comportamental e os estilos de liderança 
 

A personalidade de um indivíduo é o padrão de comportamento que apresenta 

quando participa da direção de atividades de outros, é isto que alguns autores 

denominam estilo, neste caso, personalidade ou estilo, são a mesma coisa, quando 

visamos estudar o comportamento do líder (HERSEY; BALANCHARD, 1977). 

O impulso para a pesquisa sobre habilidades da liderança foi um artigo clássico 

publicado por Robert Katz na Harvard Business Review em 1955, intitulado "Skills of 

an effective Administrator". Este artigo apareceu na época em que pesquisadores 

tentavam identificar um conjunto definitivo de características de liderança. Esta 

abordagem foi uma tentativa de transcender ao problema do traço de personalidade, 

abordando a liderança como um conjunto de habilidades desenvolvíveis 

(NORTHOUSE, 2016). 

Para Katz (1955) o administrador efetivo, portanto líder, dependia de três 

habilidades pessoais básicas, que seriam exigidas em menor ou maior grau 

dependendo do nível hierárquico que o administrador ocupasse na organização, são 

elas: a técnica, traduzida no conhecimento e proficiência da tarefa a ser realizada, a 

humana, percebida na capacidade de trabalhar com pessoas e não coisas (tarefas) e 

a conceitual, a habilidade de trabalhar com ideias, visão e, portanto, estratégia. Para 

Katz (1955) habilidades são o que os líderes podem realizar enquanto traços são 

quem são os líderes. 
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A Figura 4 esclarece a diferença hierárquica e as habilidades necessárias em 

que devido grau de domínio: 

 

Figura 4 - Habilidades administrativas necessárias em diferentes níveis hierárquicos. 

 
FONTE: (MAXIMIANO, 2011). 

 

Os estudos pioneiros sobre estilos de liderança, surgiram nos Estados Unidos 

nas universidades de  Iowa, Ohio State University e University of Michigan, nas 

décadas de 40, com o enfoque no aspecto comportamental dos líderes, perpassando 

os anos 50 e até 60, quando se inicia o que viria a ser chamado de estilos de liderança, 

os principais pesquisadores eram psicólogos da escola de psicologia social,  tendo à 

frente como destaque os cientistas Kurt Lewin e Rensis Likert, esses estudos sobre 

liderança buscavam, assim como na teoria dos traços, encontrar traços de 

comportamento responsáveis por maneiras de agir, que caracterizariam o que 

conveniou chamar estilo de liderança, os vários estilos teriam sua origem nas 

diferenças de personalidade, tais como características intelectuais, emocionais, 

experiências vividas, expectativas e motivações pessoais (HERSEY; BALANCHARD, 

1977; ROBBINS; COULTER, 1998; STONER; FREEMAN, 1999; BERGAMINI, 2009). 

Bergamini (2009), Stoner e Freeman (1999) evidenciam que nesse enfoque os 

estudos estavam mais concentrados no que o líder pudesse fazer e não mais no que 

o líder pudesse ser, em outras palavras, ao invés de tentar descobrir o que os líderes 

eficazes eram, as pesquisas tentam determinar o que os líderes eficazes faziam.  

Essa abordagem (estilo) enfatizou o comportamento do líder o que a distingue 

da abordagem de traços que enfatiza as características de personalidade do líder e a 

abordagem de habilidades, que enfatiza as capacidades do líder. A abordagem do 
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comportamento se concentra exclusivamente no que os líderes fazem e como eles 

agem, bem como os resultados gerados a partir destas ações (NORTHOUSE, 2016): 

 

Figura 5 - Abordagens da liderança dos traços até comportamentos. 

 
FONTE: Criado pelo autor. 

 

“Nestes estudos focaliza-se o comportamento observado e não uma qualidade 

hipotética, inata ou adquirida, ou um potencial para liderança” (HERSEY; 

BLANCHARD, 1977, p. 87). 

Embora com terminologias diferentes, os vários estudos conduzidos pelas 

diferentes universidades chegaram a conclusões similares. Em Iowa, Kurt Lewin e 

seus assistentes exploraram três estilos de comportamento de liderança; autocrático, 

democrático e laissez-faire, evidenciando as polarizações entre sentido voltado a 

centralização da decisão por parte do líder, e o oposto, laissez-faire onde o líder dá 

ao grupo completa liberdade para tomada de decisão, e entre eles o estilo 

democrático, onde existe e é incentivada a participação do subordinado junto ao líder 

na tomada de decisão (ROBBINS; COULTER, 1998). 

Este dilema foi tratado por Robert Tannenbaum e Warren H. Schmidt na escala 

contínua de comportamento do líder, Figura 6, marcado por uma natureza dual do 

comportamento deste. Apontando que, no longo prazo, os líderes deveriam mover-se 

para um estilo mais centrado no subordinado, o que elevaria o nível de motivação do 

grupo (ROBBINS; COULTER, 1998; HERSEY; BLANCHARD, 1977): 
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Figura 6 - Escala contínua do comportamento do Líder. 

 
FONTE: (HERSEY; BLANCHARD, 1977. p.90); (ROBBINS; COULTER, 1998. p.362); (STONER; 
FREEMAN, 1999, p. 347); (MAXIMIANO, 2011. p. 287). 

 

Dois outros teóricos Victor Vroom e Philip Yetton desenvolveram uma 

ferramenta de solução de problemas, conhecida como abordagem de solução de 

problemas de Vroom e Yetton, Figura 7, que identifica cinco abordagens: decidir, 

consultar individualmente, consultar o grupo, facilitar o grupo ou delegar ao grupo, que 

são abordagens para o gestor decidir em se envolver ou não no processo de solução 

de problemas (BALDWIN; BOMMER; RUBIN, 2015. p. 83): 

 

Figura 7 - Abordagem de Vroom e Yetton. 

 
FONTE: (BALDWIN; BOMMER; RUBIN, 2015. p. 83). 
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Em Ohio, os estudos iniciaram-se com mais de mil dimensões de 

comportamento de líderes, contudo, terminaram com apenas duas categorias, 

estrutura de iniciação e consideração10, sendo estrutura o grau em que o líder 

tende a definir e estruturar o seu próprio papel e dos subordinados em busca de 

objetivos, designando tarefas, Por outro lado, consideração é definido como o grau 

em que uma pessoa possui relações de trabalho, caracteriza-se por confiança mútua, 

respeito pelos subordinados bem como por suas ideias e sentimentos. Dessa forma, 

os estudos de Ohio concluem que os líderes que alcançam alta estruturação inicial e 

alta consideração atingiam um alto desempenho e satisfação do subordinado com 

maior frequência (HERSEY; BLANCHARD, 1977; ROBBINS; COULTER, 1998; 

NORTHOUSE, 2016). 

O grupo de Michigan, similarmente a Iowa e Ohio, chegou a duas dimensões 

do comportamento da liderança, que eles determinaram orientado para o 
empregado e orientado para a produção, enfatizando relações interpessoais, 

quando tinham interesse na vida pessoal e nas relações com subordinados e por outro 

lado, os líderes orientados para a produção ou tarefa, preocupavam-se principalmente 

com os meios para chegar àquele fim. As conclusões do grupo de Michigan também 

foram de que os líderes orientados para os empregados estavam associados a alta 

produtividade e a satisfação no trabalho, conforme mostra a Figura 8 (HERSEY; 

BLANCHARD, 1977; ROBBINS; COULTER, 1998): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10 Estruturação são os atos da liderança que implicam a estruturação de tarefas e as responsabilidades 
dos cargos dos afiliados e Consideração são os atos do líder que demonstram sua preocupação em 
apoiar os liderados em um grupo (GIBSON, et. al. 2006 p.318) 
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Figura 8 - Os quadrantes de liderança da Ohio State University. 

 
FONTE: (HERSEY; BLANCHARD, 1977, p. 94). 

 

Tanto o grupo e Ohio quanto o grupo de Michigan fizeram uso de um 

questionário composto por 150 questões construído a partir de uma lista de mais de 

1.800 itens que descreviam diferentes aspectos do comportamento do líder. Este 

questionário denominado LBDQ (Leader Behavior Description Questionnaire) foi 

aplicado a centenas de pessoas em contextos educacionais, militares e industriais, e 

o resultado mostrou que certos grupos de comportamentos eram típicos de líderes. 

Anos depois Stogdill (1963) publicou uma versão abreviada do LBDQ chamado LBDQ-

XII, tornando-se o instrumento mais utilizado na pesquisa de liderança (NORTHOUSE, 

2016). 

A teoria comportamental, conseguiu organizar os estilos de liderança com 
a defesa de uma visão bidimensional do comportamento do líder, defendidas 

pelos estudos de Kurt Lewin e Rensis Likert, sendo uma dimensão orientada para 

tarefas, tais como o enfoque nas metas, realizações, estruturas e atribuições aos 

membros do grupo, e a outra dimensão para pessoas, que abrange o desenvolvimento 

de boas relações interpessoais, como por exemplo a preocupação com problemas 

pessoais dos funcionários (HERSEY; BLANCHARD, 1977; ROBBINS; COULTER, 

1998; BERGAMINI, 2009). 

Em seus estudos, Likert averiguou que existiam estilos predominantes de 

administração das organizações e que estes poderiam ser apresentados num 
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contínuo, do sistema 1 até 4, passando pelos sistemas 2 e 3, conforme Quadro 12. 

Resumidamente, o sistema 1 é um estilo de administração autoritário e estruturado, 

orientada para tarefa, em oposição o sistema 4 que é um estilo de administração 

orientado para relações e baseado em trabalho de equipe, já os sistemas 2 e 3 serão 

intermediários entre estes polos (HERSEY; BLANCHARD, 1977, p.78): 

 

Quadro 12 - Resumo do Sistema de Administração de Likert. 
Sistema 1: 
Autoritário, coercitivo 

A administração não tem confiança nos subordinados, as decisões são 
tomadas pela liderança e impostas aos subordinados 

Sistema 2: 
Autoritário, 
benevolente 

Considera-se que a administração tem confiança e condescendência nos 
subordinados, embora o grosso das decisões sejam tomadas nos níveis 
mais altos da hierarquia 

Sistema 3: 
Consultivo,  

A administração tem confiança considerável, mas não completa, os 
subordinados podem tomar decisões, não todas. 

Sistema 4: 
Participativo 

A administração tem confiança total nos subordinados, as decisões se 
dispersam amplamente pela organização. 

FONTE: elaborado pelo autor a partir de (HERSEY; BLANCHARD, 1977). 
 

Visando simplificar a análise do comportamento existente nas organizações, 

Likert e seus pesquisadores criaram um instrumento que permitia aos participantes da 

pesquisa avaliarem a sua organização em função do seu sistema de administração, 

este sistema trazia mais de vinte itens como: liderança, motivação, comunicação, 

decisão, interação e influência, estabelecimento de objetivos e processo de controle 

empregado pela organização, dentre outros, o Quadro 13 mostra alguns exemplos de 

itens contidos no instrumento: 
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Quadro 13 - Exemplos instrum. Likert p/ análise do comport. Exist. na organ. 

 
FONTE: (HERSEY; BLANCHARD, 1977, p.80). 

 

Likert descobriu, utilizando-se de base os estudos de Michigan, que os 

supervisores com melhores resultados focalizavam sua atenção fundamentalmente 

nos aspectos humanos dos problemas de seus subordinados, numa tentativa de 

construir um grupo de trabalho eficiente, ele descobriu ainda que os supervisores mais 

produtivos eram aqueles que esclareciam os objetivos para o grupo, bem como lhes 

davam liberdade para execução do trabalho, esta suposição contudo não esclareceu 

a possibilidade de existir um estilo único, ideal do comportamento do líder, uma vez 

que os mesmos estudos foram aplicados por outros pesquisadores como Halpin, 

Winer e Hersey em países como a Nigéria e organizações diferentes e apresentaram 

resultados opostos, deixando claro que um único estilo de liderança não leva em conta 

as diferenças culturais, de costumes e tradições tão pouco o nível educacional e o 

padrão de vida das pessoas, o que leva à conclusão de que “parece irrealista o desejo 

de ter um único ideal de comportamento de líder” (HERSEY; BLANCHARD, 1977, 

p.100). 

Surge assim a classificação dos estilos de liderança quanto à participação e 

tomada de decisão, podendo variar entre autocrático, quando o líder toma decisões 

Variável da Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4
organização

Processos de
liderança usados Não tem confiança Confiança de Confiança Confiança completa

nos subordinados condescendência considerável, mas em todos os 
Grau de confiança   -- por ex., do patrão não completa: ainda assuntos
dos superiores no empregado deseja ter o controle
nos subordinados doméstico das decisões

Caráter das forças
de motivação
Maneira de
usar os motivos Medo, ameças, Prêmios e alguns Prêmios, castigos Prêmios econômicos

castigo e prêmios castigos reais ocasionais,alguma baseados em sistema
ocasionais e potenciais participação de competição criado

por participação;
participação do grupo 
no estabelecimento
de objetivos, melhoria
de métodos, avaliação
de progressos para
os objetivos, etc

Caráter de processo
interação-influência

Quantidade e Pequena interação Pouca interação Interação moderada, Interação extensa
caráter da e sempre com temor usualmente com muitas vezes com e amistosa, com
interação e desconfiança condescendência grau relativo de elevado grau

dos superiores; confiança de confiança
temor cuidado
dos subordinados
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sozinho, estilo dominador e imprevisível, e democrático, em oposição ao autocrático, 

quando o líder solicita informações, debate e decide junto à equipe, com atuação 

participativa, delegando e estimulando a mesma, e entre estes polos, existem ainda o 

laissez-faire ou liberal, quando o líder não toma decisão ou tem pouca participação 

junto ao grupo (BATEMAN; SNELL, 2007). 

A abordagem do estilo de liderança, baseada no modelo bidimensional tornou-

se popular nos treinamentos de liderança nos anos 60, muito disto, devido ao gráfico 

de Robert R. Blake e Jane S. Mouton (1964, 1965) do grupo de Ohio, chamado de 

Grade ou Grid Gerencial, conforme demonstra a Figura 9 (HERSEY; BLANCHARD, 

1977; STONER; FREEMAN, 1999; ROBBINS; COULTER, 1998; BASS, 2008): 

 

Figura 9 - Grid Gerencial. 

 
FONTE: (BLAKE; MOUTON, 1976; HERSEY; BLANCHARD, 1977). 

 

O grid ou grade gerencial trata-se de uma matriz que combina as variáveis, 

preocupação com pessoas e preocupação com a produção ou tarefas, os estilos são 

provenientes do cruzamento das intensidades com que o líder combina as variáveis. 

Formam-se 81 células diferentes nas quais pode recair o estilo de um líder.  

Blake e Mouton (1976) definem os estilos 9.1, 1.9, 1.1, 5,5 e 9,9 como sendo 

os delimitadores mais importantes de sua teoria, estes não esgotam os estilos, mas 

diferem dos demais pela qualidade que é conferida à preocupação com a produção e 
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com as pessoas em seus respectivos eixos, segundo os autores, cada estilo é 

analisado dentro de enfoques comuns, facilitando a comparabilidade. 

Estes enfoques são: conflito, empenho, decisões, relações superior-

subordinado, fixação de objetivos, planejamento, comunicação e seus efeitos sobre a 

eficácia organizacional, além de aspectos da personalidade, características pessoais 

marcantes inclusive advindas da infância (BLAKE; MOUTON, 1976).  

Os estilos definidos por Blake e Mouton (1964, 1965) são descritos por Hersey; 

Blachard (1977); Robbins; Coulter (1998); Stoner e Freeman (1999); Bass (2008); 

Bateman e Snell (2007) como:  

Laissez-faire ou gerência empobrecida: estilo 1,1 - onde líder possui baixo 

envolvimento com equipe e com a produção, fazendo o mínimo necessário para se 

manter como membro da organização, o líder abdica de seu papel de liderança. 

Social ou gerência de clube de campo (country club): estilo 1,9 - quando a 

atenção é concentrada e cuidadosa às necessidades das pessoas, com o pressuposto 

de que o bom ambiente e a satisfação dos indivíduos levam ao bom ritmo de trabalho 

e desempenho organizacional;   

Gerência de autoridade ou de tarefa: é o estilo 9,1 - o líder é focado na 

eficiência das operações e nas condições de trabalho, com pouca preocupação com 

as pessoas, de tal modo que os membros interfiram o grau mínimo possível nas 

decisões;  

Gerência meio-do-caminho, meio termo ou moderado: estilo 5,5 - média 

preocupação com as pessoas e produção, há um equilíbrio entre a necessidade de 

conseguir que o trabalho seja executado e a manutenção do moral das pessoas em 

um nível satisfatório; 

Gerência de equipe ou democrática: encontra-se no estilo 9,9 quando o líder 

é participativo e promove um interesse comum no cumprimento do objetivo, com 

relacionamentos de confiança e de respeito, a realização do trabalho vem das 

pessoas comprometidas, existe interesse comum no propósito da organização, clima 

de organização, confiança e respeito. 

Cabe ressaltar que o Grid gerencial deu terminologia para os cinco pontos dos 

quatro quadrantes dos estudo de Ohio, contudo existe uma diferença entre ambos, o 
Grid tende a ser um modelo de atitude, pois mede as predisposições do líder, já 
o gráfico de Ohio tende ser um modelo comportamental, visa examinar como as 



71 
 

ações do líder são percebidas por outros, é possível fazer uma fusão dos dois 

esquemas gráficos, conforme a Figura 10 (HERSEY; BLANCHARD, 1977): 
 

Figura 10 - Combinação entre a teoria de liderança de Ohio e o Grid Gerencial. 

 
FONTE: (HERSEY; BLANCHARD, 1977). 
 

Segundo afirmam Blake e Mouton (1976), o estilo 9,9 representa os líderes 

mais eficazes, do ponto de vista de treinamento os adeptos da grade testam os 

indivíduos para verificar seus estilos e se for menor que 9,9 tentam fazer com que 

passem para este patamar. 

Entretanto, Northouse (2016) afirma que trata-se de algo difícil de ser realizado 

plenamente dentro das organizações baseada nos visões de especialistas como 

Misumi (1985) e Yukl (1994) dentre outros. 

Bennis (1959) chama de revisionistas, aqueles que têm interesse tanto pela 

tarefa quanto pelas relações humanas, e como teórico reconhece o conflito potencial 

da satisfação dos dois interesses (HERSEY; BLANCHARD, 1977): 
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elementos humanos que os teóricos tradicionais negligenciaram. Portanto, o 
que hoje observamos é o fato de o pêndulo ficar um pouco mais longe do 
meio, a partir de sua posição extrema para equilíbrio, e apresentar modulação 
mais refinada nas exigências da organização humana (HERSEY; 
BLANCHARD, 1977, p. 97). 
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subordinados e tentar motivá-los e assim por diante (STONER; FREEMAN, 1999; 

BERGAMINI, 2009). 

Sobre a abordagem dos estilos, é importante mencionar que os mesmos são 

reconhecidos desde a Antiguidade, assim como suas disfunções ou excessos, 

conforme mostra o Quadro 14: 

 

Quadro 14 - Estilos de liderança estudados desde a Antiguidade. 
Tirania Autocracia Democracia Demagogia 

Abuso de autoridade: 
excesso de poder 
Disfunção do estilo 
autocrático 

Centralização de 
poder de decisão no 
chefe 

Divisão dos poderes 
de decisão entre chefe 
e grupo 

Busca da popularidade 
com os liderados 
Disfunção da 
democracia 

FONTE: Adaptado pelo autor de (MAXIMIANO, 2011). 
 

Os estilos de liderança, orientados para tarefa ou orientados para pessoas, 

inicialmente eram considerados estilos em oposição e mutuamente excludentes. À 

medida que a pesquisa sobre liderança avançou este entendimento mudou, pois na 

visão bidimensional o líder pode combinar os dois estilos em seu comportamento 

(MAXIMIANO, 2011). 

O conceito de comportamento adaptativo do líder põe em xeque a possibilidade 

de existir um estilo melhor de liderança, mas um estilo mais eficiente para determinada 

situação (HERSEY; BLANCHARD, 1977). 

Porém, o que funciona bem para trabalhadores de um determinado setor pode 

não funcionar para outro, as características do seguidor e os fatores situacionais do 

contexto precisam ser adicionados a esta equação para que os estilos de liderança 

signifiquem de fato alguma coisa (ROBBINS; COULTER, 1998). 

 
2.4.4 Abordagens contingenciais 

 

A teoria das contingências reside no fato de não estar mais considerando 

apenas as características de personalidade como responsável pela eficácia do líder, 

diferentemente das outras abordagens, a luz dos estudos não está apenas no líder, 

seus traços, estilos e motivações, mas também na ação do liderado, como elemento 

relevante dentro do processo de liderança e além do liderado, também o ambiente, a 

circunstância e os interesses e valores envolvidos na identificação do relacionamento 

entre líder e seu liderado. Esse conjunto de elementos é parte integrante do objeto de 
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pesquisa e investigação no campo da pesquisa cientifica sobre liderança 

(BERGAMINI, 2009). 

De acordo com Maximiano (2011), foi Fred E. Fiedler quem trouxe o Modelo 
de Contingência de Liderança. Este modelo possui três variáveis básicas da 

situação: 

1) As relações pessoais entre líder e liderado (s). 

2) O grau de estrutura na tarefa que o grupo recebeu e que deve executar. 

3) O poder e a autoridade inerentes a posição.  

Estas situações determinam se são favoráveis ou desfavoráveis para que o 

líder exerça influência sobre o grupo. 

Os líderes orientados por tarefa tendem a ter mais eficácia em situações de 

grupo em que são mais desfavoráveis ou favoráveis ao líder, já os líderes orientados 

para relações tendem a ter mais eficácia em situações que, desse ponto de vista, são 

intermediárias (HERSEY; BLANCHARD, 1977): 

 

Quadro 15 - Estilos de liderança adequados para várias situações de grupo. 

 
FONTE: (HERSEY; BLANCHARD, 1977) 

 
O modelo proposto por Fiedler não se distancia do que já havia sido proposto 

na teoria dos estilos de liderança, com a polaridade entre tarefa e relacionamento, um 

líder que tenha uma grande preocupação por tarefas não tem, necessariamente, 

pouca preocupação por relacionamento, qualquer combinação das duas polaridades 

pode ocorrer.  Fiedler concluiu, após mais de cinquenta estudos, no período de 1951 

até 1967 que sob determinadas condições, tanto o líder diretivo, quanto o orientado 

para tarefa ou não diretivo orientados para relações, conseguem bons resultados 

(HERSEY; BLANCHARD, 1977). 

Este modelo teve o mérito de iniciar o debate sobre a ideia de liderança 

situacional, porém suas proposições são questionadas por pesquisadores, 

principalmente pelo fato de seus questionários medirem o estilo do líder que avaliam 
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Estilo Orientado 
por Relações
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quanto à positividade
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atitudes e não comportamentos reais, que podem ser diferentes, já que o líder em 

estudo pode dizer uma coisa e fazer outra, além de que as características da situação 

e dos subordinados são negligenciadas neste modelo (MAXIMIANO, 2011). 

William J. Reddin (1967) foi o pioneiro a adicionar uma dimensão de eficiência 

as dimensões tarefa e relações, ao fazer isto, tenta-se integrar os conceitos de estilo 

de líder com exigências de situação de um ambiente específico, com sua teoria 3-D 
de Estilo de Administração, influenciou o modelo Tridimensional de Eficiência do 
Líder, como afirmou: “deve admitir que diferentes estilos sejam eficientes ou 

ineficientes, de acordo com a situação”, conforme mostram as Figuras 11 e 12 

(HERSEY; BALANCHARD, 1977): 

 

Figura 11 - Adição de uma dimensão de eficiência. 

 
FONTE: (HERSEY; BLANCHARD, 1977). 
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Figura 12 - O modelo tri-dimensional de eficiência do líder. 

 
FONTE: (HERSEY; BALANCHARD, 1977). 

 
Quadro 16 - Est. Bás. de comport. líder efic. ou inefic. vistos por outros. 
 

Estilos básicos Eficiente Ineficiente 

Tarefa Elevada e  

Relações Baixas 

Visto, muitas vezes, como alguém que 

sabe o que deseja e impõe seu método 

para realizar isso, mas sem criar 

ressentimento 

Visto, muitas vezes, como alguém que 

não tem confiança nos outros, é 

desagradável e interessado, apenas, 

pela produção a curto prazo 

Tarefa Elevada e  

Relações Baixas 

Visto, muitas vezes, como capaz de 

satisfazer às necessidades do grupo 

quanto ao estabelecimento de objetivos e 

organização do trabalho, mas como 

capaz de dar, também, elevados níveis 

de apoio-sócio-emocional. 

Visto, muitas vezes como alguém que 

inicia mais estrutura do que a 

necessária para o grupo e que gasta 

mais tempo em apoio socioemocional 

do que o que seria necessário. 

Relações Elevadas e 

Tarefa Baixa 

Visto, muitas vezes, como alguém que 

tem confiança básica nas pessoas e que 

está fundamentalmente interessado pelo 

desenvolvimento de seus talentos 

Visto, muitas vezes, como interessado, 

fundamentalmente, por harmonia e por 

ser visto como “boa gente”, e incapaz 

de arriscar perturbação de uma relação 

pessoal para realizar uma tarefa. 

Tarefa Baixa 

e Baixas relações 

Visto, muitas vezes, como capaz de 

permitir, de maneira adequada, que seus 

subordinados decidam como realizar o 

trabalho, e alguém que desempenha 

apenas uma parte secundária de sua 

interação social 

Visto, muitas vezes, como não-

participante e passivo, como 

“encarregado de papéis” que dá pouca 

importância à tarefa ou às pessoas 

participantes. 

FONTE: (HERSEY; BLANCHARD, 1977). 
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No modelo Tridimensional de Eficiência de Líder, não existe um estilo de 

comportamento único ou ideal, cada situação irá requerer uma solução específica, em 

organizações orientadas por crises, como militares por exemplo, o estilo mais 

adequado, por muitas provas já realizadas, é o de orientação para tarefa e baixas 

relações, já que em situações emergenciais e de ordem pública o triunfo depende da 

resposta imediata a ordens, no entanto, este mesmo militar, numa situação regular 

dentro do quartel com trabalho administrativo poderá adotar um estilo diferente, mais 

voltado a relações (HERSEY; BLANCHARD, 1977). 

 

2.4.4.1 A teoria da liderança situacional 

 

No estudo através da situação o foco é  comportamento observado e não uma 

qualidade hipotética, inata ou adquirida ou mesmo um potencial para liderança, nesta 

vertente dos estudos de liderança aprofundam-se no comportamento dos líderes, dos 

liderados e diversas situações, com este enfoque no comportamento e nas situações, 

aumenta-se o estímulo à possibilidade de instruir as pessoas a fim de adaptarem seus 

estilos de comportamento de líderes as diferentes situações, isto posto, acredita-se 

na possibilidade real de que quase todas as pessoas podem aumentar sua eficácia 

de liderança, bastando adquirir educação, instrução e desenvolvimento (HERSEY; 

BLANCHARD, 1977). 

A questão primária de pesquisa em liderança mudou, ao invés de perguntar 

qual é o melhor tipo de liderança, a pergunta agora é para qual o tipo de liderança é 

melhor em qual situação (OUTLEY; PIERCE, 1995): 
O princípio subjacente da Liderança Situacional é que os líderes devem 
ajustar os seus estilos de liderança ao nível de prontidão (capacidade e 
disposição) de seus subordinados para executarem uma determinada tarefa. 
Liderança é o volume de comportamento de tarefa (direção) e comportamento 
de relacionamento (apoio) fornecida pelo líder (HERSEY; CHEVALIER, 2003, 
p.285). 

 

Baldwin, Bommer e Rubin (2008) esclarecem que a liderança situacional 

percebe que liderar um grupo de pessoas com baixa idade e ou experiência é diferente 

de lidar com outro grupo com maior idade e ou experiência, é necessário entender o 

que os empregados necessitam, por exemplo, se apoio ou direção e moldar o estilo 

de liderança para se ajustar a estas demandas, no uso da liderança situacional alguns 

conceitos são importantes, como: 
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1) A diferença entre comportamento diretivo e de apoio. 

2) Como esses dois tipos diferentes de comportamento de líder se combinam 

para formar quatro estilos diferentes de liderança. 

3) Os quatro níveis de desenvolvimento potencial de liderados. 

4) Como ajustar o estilo ao desenvolvimento de seus empegados. 
 

Figura 13 - Modelo da Liderança Situacional. 

 
FONTE: Adaptado pelo autor de: (HERSHEY; CHEVALIER, 2003); (BALDWIN; BOMMER; RUBIN; 

2008). 

 

De acordo com a Figura 13, os eixos são: diretivo (relaciona-se a tarefa) e apoio 

(significa relacionamento), formando os quatro quadrantes da Liderança Situacional 

que são: 

S1-Direcionamento: o comportamento do líder alto diretivo/baixo apoio, o líder 

define os papeis do liderado, diz como, quando e o que fazer, solução de problemas 

e tomada de decisões são atribuições do gerente. 

S2-Adestramento: comportamento do líder é alto diretivo/alto apoio, o líder dá 

muita atenção e direção, lidera com suas ideias, mas dá espaço para ouvir as ideias 

dos liderados, porém ainda controla a tomada de decisão. 

S3-Apoio: O líder comporta-se com alto apoio e baixo diretivo, neste estilo o 

controle da tomada de decisões e resolução de problemas passa para o liderado, o 

líder prove reconhecimento, ouve com atenção e facilita a resolução de problemas e 

tomada de decisões. 
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S4-Delegação: Comportamento do líder é de baixo apoio e baixo diretivo, 

nesse estilo o líder discute os problemas com os subordinados até chegar a um acordo 

e então a tomada de decisão é totalmente delegada aos subordinados. 
 

Figura 14 - Os níveis de desenvolvimento da Liderança Situacional. 

 
FONTE: Adaptado pelo autor de (HERSEY; CHEVALIER, 2003; BALDWIN; BOMMER; RUBIN, 2008). 

 

Pelo modelo de Liderança Situacional, Figura 14, é possível identificar os 

níveis de desenvolvimento dos liderados, de D1 até D4, isto porque à medida que o 

nível de desenvolvimento aumenta suas competências e compromissos podem variar, 

para determinar o estilo de liderança adequado, é necessário ajustar o estilo de 

liderança, num nível de desenvolvimento D1, o estilo adequado seria S1 mais diretivo, 

o nível D2 exigiria um nível S2 de liderança adestramento com alto diretivo e alto 

apoio, e assim sucessivamente. Desta forma o líder bem-sucedido será aquele que 

primeiramente reconhecer que a situação da liderança pode exigir abordagens 

diferentes para liderados diferentes (HERSEY; CHEVALIER, 2003; BALDWIN; 

BOMMER; RUBIN, 2008). 

O modelo de Liderança Situacional oferece uma estrutura de diagnóstico para 

prescrever qual estilo de liderança terá maior probabilidade de êxito na situação 

específica (HERSEY; CHEVALIER, 2003). 

A abordagem situacional é construída na hipótese de que os seguidores 

avançam e recuam ao longo do continuo de desenvolvimento, o que representa a 

competência relativa e o comprometimento dos seguidores. Para que os líderes sejam 

eficazes, é essencial que estes determinem onde os seguidores estão neste contínuo 

e assim adaptem seus estilos de liderança para que os seguidores correspondam 

diretamente ao estilo e ao nível de desenvolvimento (NORTHOUSE, 2016). 

 

Alta competência Alta competência Alguma competência Baixa competência
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D4 D3 D2 D1
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2.4.4.2 A teoria do Ciclo Vital de Liderança11 

 

A teoria do Ciclo Vital de Liderança decorre do Modelo Tri-Dimensional de 
Eficiência do Líder, surge da inquietude de A. K. Korman (1966) ao examinar os 

conceitos de Estrutura Inicial e Consideração de Ohio, em sua visão, esta relação não 

deveria ser uma relação linear entre Estrutura Inicial, Consideração e outras variáveis, 

mas uma relação curvilínea que percorre entre o estilo eficiente de liderança e o nível 

de maturidade de seus seguidores, uma vez que os seguidores são vitais em qualquer 

situação, pois individualmente eles aceitam ou rejeitam o líder, além de que em grupo 

determinam o poder pessoal que o líder possa ter (HERSEY; BLANCHARD, 1977). 

“Na Teoria do Ciclo Vital a maturidade é definida por motivação de realização, 

disposição e capacidade para aceitar responsabilidade, bem como educação 

significativa para a tarefa e experiência de um indivíduo ou de um grupo” (HERSEY; 

BLANCHARD, 1977, p.166). 

Como na relação de pais e filhos, à medida que uma criança cresce e caminha 

para o amadurecimento, é natural que os pais oferecem menos estrutura, e menos 

apoio sócio emocional, dando a criança a oportunidade de aumentar suas 

responsabilidades até chegar à fase adulta de independência, na Teoria do Ciclo Vital 

o fenômeno ocorre da mesma forma, entre líder e liderado, busca-se encontrar o estilo 

mais adequado de liderança, de acordo a maturidade dos liderados, ao atender as 

contingências específicas que aparecem por causa da mudança na maturidade, pode 

ser necessária uma mudança no estilo de liderança, por isso a função curvilínea do 

ciclo seria apresentada no lado eficiente do Modelo Tridimensional de Eficiência do 

Líder, conforme Figura 15  (HERSEY; BLANCHARD, 1977). 

A teoria sugere que o comportamento do líder deve seguir esta sequência 

ordinal: 

1) Comportamento com muita atenção a tarefa e pouca atenção a relação. 

2) Muita atenção a tarefa e a relações. 

3) Comportamento com muita atenção a relações e pouca atenção a tarefa 

4) Quando os liderados passam de imaturidade para maturidade, a 

comportamento de pouca atenção a tarefas e pouca atenção a relações. 

                                            
11 Life Cycle Theory of Leadership - criada no Centro de Liderança de Ohio University, publicada pela 
1º vez em 1969 afirmam Hersey e Blanchard (1977). 
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Esta teoria admite que, quando se trabalha com pessoas que tem maturidade 

abaixo da média, o estilo de muita tarefa tem maior probabilidade de eficiência, 

enquanto que, ao lidar com pessoas de maturidade acima da média, o quadrante 

quatro tem maior probabilidade de acerto, assim como maturidade média 

permanecem nos quadrantes dois e três (HERSEY; BLANCHARD, 1977). 

As Figuras 15 e 16 fazem uma combinação da Teoria do ciclo vital de liderança 

com as teorias X e Y de McGregor bem como as hipóteses sobre motivação de Schein: 
 
Figura 15 - A Teoria de Ciclo Vital da Liderança. 

 
FONTE: (HERSEY; BLANCHARD, 1977). 

 
Figura 16 – Comb.Teoria Ciclo Vital da Liderança + Teoria X e Y de McGregor. 

 
FONTE: (HERSEY; BLANCHARD, 1977) 
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Figura 17 – Comb. Teoria C. Vital da Lider.+ quatro hip. s/ motiv. hum. Schein. 

 
FONTE: (HERSEY; BLANCHARD, 1977). 
 

 
2.4.4.3 A teoria do Caminho-Objetivo12 

 

Nessa teoria, formulada por House e Mitchell nos anos 70, a função do líder é 

incentivar e apoiar seus seguidores no sentido de alcançar as metas, proporcionando 

a eles as informações, o apoio e outros elementos que visam deixar claro e fácil o 

caminho que devem seguir, cabe ao líder além de esclarecer os funcionários acerca 

do caminho a ser seguido, também remover as barreiras que os impedem de alcançá-

lo e aumentar as recompensas ao longo de seu percurso, dependendo da situação os 

lideres podem adotar as seguintes posturas ou estilos: Apoio, Direção, Participação e 

Orientação para realização, conforme demonstra o Quadro 17 (BASS, 2008; GIL, 

2016; BEHRENS, 2011): 
 
Quadro 17 - A Teoria do caminho-objetivo. 

Postura do 
líder 

Explicação Caraterísticas 
do liderado 

Características 
da tarefa 

Apoio Preocupação com o bem-estar dos 
funcionários e a criação de um ambiente 
de trabalho agradável, adequada para 
situações em que as tarefas são muito 
estruturadas ou consideradas 
desagradáveis, estressantes ou 
frustradoras 

Insatisfeito 
Precisa de 
afiliação 
Precisa de 
toque 
humano 

Repetitivo 
Incontestável 
Mundano 

                                            
12 Path-Goal Theory of Leader Effectiveness - criada no Centro de Liderança de Ohio University, 
publicada pela 1º vez em 1969. 
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Diretiva Quando o líder oferece esclarecimento 
acerca do que precisa ser feito e oferece a 
orientação adequada ao longo do caminho. 
Como esta postura pode aumentar a 
sensação de segurança e o controle do 
subordinado, mostra-se adequada para 
situações em que as tarefas são 
desestruturadas ou os empregados são 
inexperientes 

Dogmático 
Autoritário 

Ambíguo 
Regras pouco 
claras 
Complexo 

Participativa É definida pela consulta aos empregados 
na tomada de decisões. Esta abordagem é 
a mais adequada em situações onde os 
empregados possuem alto envolvimento 
com as tarefas que executam. 

Autônomo 
Necessidade 
de controle 
Necessidade 
de clareza 

Ambíguo 
Não claro 
Não 
estruturado 

Orientada para 
a realização 

Caracterizada pelo encorajamento dos 
subordinados visando obter os mais altos 
padrões de desempenho e confiança em 
sua habilidade para alcançar metas mais 
desafiadoras. Esta abordagem mostra-se 
adequada para situações em que as 
tarefas são complexas e o líder confia na 
capacidade de seus subordinados 

Altas 
expectativas 
Precisa se 
destacar 

Ambíguo 
Desafiador 
Complexo 

FONTE: Elaborado pelo autor a partir de (NORTHOUSE, 2016; GIL, 2016; MARION, GONZALES, 
2014). 

 

O argumento dos autores desta teoria é de que o desempenho e a motivação 

melhorarão se os caminhos que levam a recompensas forem esclarecidos pela 

liderança. (OTLEY; PIERCE, 1995). 

Nesta teoria a motivação é conceitualizada a partir da perspectiva da teoria 

motivacional da expectância ou expectativa, de Vroom (1964), o pressuposto 

subjacente desta teoria é que os seguidores serão motivados se acharem que são 

capazes de realizar seu trabalho e acreditarem que seus esforços resultarão em 

resultado que valha a pena (valência). É uma teoria que credita grande 

responsabilidade na liderança, bem menos que nos liderados (NORTHOUSE, 2016; 

STONER, FREEMAN, 1999). 

A Figura 18 demonstra a ideia básica por trás da teoria caminho-objetivo: 
 
Figura 18 – Ideia básica da teoria do caminho-objetivo. 

 
FONTE: (NORTHOUSE, 2016). 
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House e Mitchell (1974) sugeriram que os líderes pudessem exibir um ou todos 

os quatro estilos com vários seguidores e em situações diferentes. Diferente da 

abordagem de traços que bloqueia os líderes em apenas um tipo de liderança, na 

teoria do caminho-objetivo os líderes devem adaptar seus estilos à situação ou às 

necessidades motivacionais de seus seguidores. Para reconciliar a teoria com 

experimentos práticos House (1972) propôs que os efeitos do comportamento do líder 

eram contingentes, em três variáveis: (1) Tarefa: como papel a ser desempenhado, 

rotinas e controles externos impostos, (2) ambiente e suas variáveis e (3) diferenças 
individuais de preferencias, motivações, expectativas e personalidade 

(NORTHOUSE, 2016; BURNS, 2008). 

Em 1996 House reformulou sua teoria e estendeu para oito estilos de 

comportamento do líder, além de diretivo, apoio, participativo e orientado a realização, 

mais quatro foram adicionados: facilitação de trabalho13, processo de decisão 

orientado ao grupo14, representação de grupo de trabalho e networking15 e 

comportamento de liderança baseado em valor16. O que essencialmente não 

modificou sua teoria, que supõe que a efetividade do líder está em ajudar os 

seguidores a conseguirem superar suas deficiências e suprir as necessidades 

existentes no ambiente que resultará em performance efetiva (NORTHOUSE, 2016). 

 

2.4.4.4 Abordagem da Troca Líder-liderado 

 

Conhecida também pelo nome troca líder-membro (TLM) ou troca líder-
liderado (LMX)17 essa abordagem de liderança concebida por Dienesch e Liden 

(1986), evidência dois tipos de liderados, já que ela parte do pressuposto que o líder 

não trata todos os liderados da mesma forma, como faz pensar as abordagens 

anteriores, vale-se do exemplo de seria o mesmo pressuposto de que pais tratam os 

filhos da mesma forma. Os dois tipos de liderados identificados são: primeiro os que 

tem relacionamento positivo com o líder e se identificam com este sistema e gozam 

de elevada confiança no líder, são denominados membros de intragrupo ou grupo de 

                                            
13 Work facilitation* 
14 Group-oriented decision process* 
15 Work-group representation and networking* 
16 Value-based leadership behavior* – *no original em inglês 
17 Leader-Member Exchange Theory 
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dentro (in-group) e de maneira oposta, os liderados que não gostam de uma troca são 

chamados de extragrupo ou grupo de fora (out-group) (GIL, 2016; BALDWIN, 

BOMMER, RUBIN, 2015, p. 279; GIBSON et al., 2006). 

As origens deste modelo derivam dos primeiros estudos no final dos anos 70, 

chamado de teoria VDL (vertical dyadic linkage)18 devido à natureza das relações 

verticais que os lideres formam com os liderados. Ao avaliar as características dessas 

díades verticais, os pesquisadores encontraram dois tipos gerais de vínculos (ou 

relações): aqueles que se baseavam no papel de responsabilidades expandidas e 

negociadas (papéis extras), que eram chamados de ingroup e aqueles baseados no 

emprego formal, contrato (papéis definidos), que foram chamados de out-group 

(NORTHOUSE, 2016; BASS, 2008): 

 

Figura 19 - Dimensões da TLM. 

 
FONTE: (NORTHOUSE, 2016). 

 

Neste modelo de liderança, conforme menciona Gil (2016): 
Os logo no início da interação, o líder implicitamente define um grupo como 
o de dentro e o outro como o de fora, e esse relacionamento tende a se 
manter relativamente estável ao longo do tempo. Os líderes passam a 
recompensar os funcionários com os quais querem manter maior 
relacionamento e punir aqueles com os quais não querem. Mas, para que o 
relacionamento se mantenha intacto, tanto o líder quanto os liderados têm 
que investir no relacionamento. Os critérios para a escolha dos integrantes 
de cada categoria não são muito claros. Mas é provável que os membros 
do grupo de dentro sejam escolhidos em virtude de semelhança de atitudes 
e características de personalidade e de competência superior à dos demais 
membros. Quem faz as escolhas é o líder, mas são as características dos 
liderados que conduzem a essa decisão (GIL, 2016. p.250). 

 

As trocas de alta qualidade defendidas na TLM estão ligadas à comunicação 

efetiva, ela é o veículo através do qual líderes e seguidores criam, nutrem e mantêm 

trocas úteis. A liderança efetiva, para esta teoria, ocorre quando a comunicação de 

líderes e seguidores é caracterizada pela confiança, respeito e comprometimento 

mútuos (NORTHOUSE, 2016; BASS, 2008). 

                                            
18 Ligação (relacionamento) diádico vertical 
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Diferente das teorias que centram no ponto de vista do líder, como teoria dos 

traços, abordagens comportamentais e estilos, ou do liderado e o contexto, como na 

situacional, a TLM vai em outra direção e conceitualiza a liderança como um processo 

centrado nas interações entre eles, faz um relacionamento diádico entre líder e 

liderados (NORTHOUSE, 2016). 

Segundo Gibson et al.(2006), ao examinar os principais modelos de liderança 

situacional, elas apresentam semelhanças e diferenças, pois focam na dinâmica da 

liderança, estimulam a realização de mais pesquisas sobre liderança e permanecem 

controversas em decorrência dos problemas de mensuração, da limitação dos testes 

ou da contradição nos resultados das pesquisas, conforme evidencia o Quadro 18: 

 
Quadro 18 – Res. Comp. quatro princip. Mod. Líder. Situacional. 

 Modelo 
contingencial de 
Fiedler 

Modelo 
Caminho-meta 
de House 

Modelo de 
Liderança 
Situacional de 
Hersey-Blanchard 

Abordagem da 
Troca Líder-
Liderado 

Qualidades 
da liderança 

O líder é voltado ou 
as tarefas ou as 
relações. O 
Trabalho deve ser 
adaptado ao estilo 
do líder 

Os líderes 
conseguem 
melhorar a 
eficácia dos 
seguidores 
aplicando 
técnicas 
motivacionais 
adequadas 

O líder deve 
adaptar o estilo, em 
termos de 
comportamento 
voltado às tarefas 
ou às relações, 
com base nos 
seguidores 

O líder deve ter 
capacidade de se 
adaptar, porque 
não existe 
comportamento 
consistente do 
líder para com 
todos os 
subordinados 

Pressupostos 
sobre os 
seguidores 

Os seguidores 
preferem diferentes 
estilos de liderança, 
dependendo da 
estrutura das 
tarefas, das 
relações líder-
liderado e do poder 
posicional 

Os seguidores 
têm 
necessidades 
diferentes que 
devem ser 
satisfeitos com a 
ajuda do líder 

A maturidade 
(prontidão) dos 
seguidores para 
assumir 
responsabilidade e 
a capacidade 
influenciam o estilo 
de liderança a ser 
adotado 

Os seguidores 
são 
categorizados 
em membros 
internos (que 
compartilham de 
ligações e 
sistemas de 
valores em 
comum, e 
interagem com o 
líder) e membros 
externos do 
grupo (que têm 
menos em 
comum com o 
líder) 

Eficácia do 
líder 

A eficácia do líder é 
determinada pela 
interação entre 
ambiente e fatores 
da personalidade  

Líderes 
eficazes, são 
aqueles que 
deixam claros 
aos seguidores 
os caminhos ou 
comportamentos 
mais 
apropriados 

Líderes eficazes 
são capazes de 
adaptar o estilo de 
direção, coaching, 
suporte e 
delegação para 
ajustar-se aos 
níveis de 

O líder perspicaz 
é capaz de 
adaptar seu 
estilo para 
ajustar-se às 
necessidades 
dos seguidores 
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maturidade dos 
seus seguidores 

Histórico de 
problemas 
das 
pesquisas 

Quando são usadas 
investigações não 
associadas com 
Fiedler, e evidência 
é contraditória em 
relação à precisão 
do modelo 

O modelo tem 
despertado 
muito pouco 
interesse para 
pesquisas nas 
últimas duas 
décadas 

Não há pesquisa 
suficiente para 
chegar a uma 
conclusão definitiva 
sobre o poder de 
previsão da teoria 

Essa abordagem 
produziu pouca 
pesquisa para 
sustentar suas 
suposições 

FONTE: Elaborado pelo autor a partir de (GIBSON et al., 2006. p.332). 
 

Segundo Bass e Riggio (2014) esta teoria no início poderia ser classificada 

como liderança transacional, por depender da troca de recompensas, entretanto, o 

exame subsequente do processo de desenvolvimento foi capaz muda-la, de liderança 

transacional para transacional e transformacional, devido ao desdobramento em 

vários estágios, nos quais a confiança, a lealdade e o respeito se desenvolvem. 

 

2.4.4.5 Modelo Normativo de Liderança e Tomada de Decisão 

 

Originariamente desenvolvido por Victor Vroom e Phillip Yetton, em 1973, e 

revisto por Victor Vroom e Arthur Jago, em 1988, embora tenha seguido a tradição de 

Tannenbaum e Schmidt (958); este modelo enfatiza mais os fatores situacionais do 

que os comportamentos de liderança. Distingue-se, porém, dos demais modelos de 

liderança por constituir uma teoria de liderança focada no fornecimento de prescrições 

para otimizar processo de tomada de decisão, o modelo foi desenvolvido para ajudar 

administradores a decidir quando, e até que ponto, deveriam envolver os subordinado 

na solução de um problema específico (GIL, 2016; BATEMAN; SNELL, 2007; 

STONER, FREEMAN, 1999): 

 

Quadro 19 - Fatores situacionais para análise do problema. 
Fatores situacionais para análise do problema 

Significado da decisão O significado da decisão para o sucesso do projeto ou da 
organização 

Importância do compromisso A importância do compromisso dos componentes da equipe com 
a decisão 

Expertise do líder A expertise do líder em relação ao problema 
Probabilidade de haver 
compromisso 

Probabilidade de a equipe se comprometer com uma decisão 
que o próprio líder tomaria 

Apoio do grupo em relação aos 
objetivos 

O nível de apoio da equipe aos objetivos da organização em 
risco nesse problema 

Expertise do grupo A expertise dos componentes da equipe em relação a esse 
problema 

Competência da equipe A capacidade dos componentes da equipe de trabalhar juntos 
para resolver os problemas 

FONTE: (BATEMAN; SNELL, 2007). 
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De acordo a esses teóricos, quando o líder toma uma decisão, ou optar por 

tomar, tanto esta decisão quanto a participação da equipe nesta decisão, serão 

afetadas por três fatores, conforme evidencia o Quadro 20: 

 

Quadro 20 – Fatores q/ afetam decisão: Victor Vroom e Phillip Yetton. 

Fator Explicação do fator 

Qualidade da 
decisão 

Quanto maior for a qualidade necessária da decisão, maior será a necessidade de 
envolvimento de outras pessoas 

Compromisso 
dos liderados 

Quanto maior for o número de pessoas afetadas, mais elevado deverá ser o nível 
de participação na tomada de decisão 

Restrição de 
tempo 

Quanto maior for o tempo disponível para tomada da decisão, maior será a 
possibilidade de incluir mais pessoas e de utilizá-la como uma oportunidade para 
construção da equipe. 

FONTE: Elaborado pelo autor a partir de (GIL, 2016). 
 

Ao analisar esses fatores e definir o melhor estilo de liderança e de tomada de 

decisão a ser usado, os autores apontam três estilos de liderança e os relacionam 

com cinco diferentes processos de tomada de decisão, como demonstra o Quadro 21, 

Estilos de liderança e tomada de decisão: 

 

Quadro 21 - Estilos de liderança e processo de tomada de decisão. 
Estilo Processo 

Autocrático 
O líder toma decisões e 
informa os outros 

Neste caso existem dois processos de tomada de decisão: 
Autocrático A1: O líder utiliza as informações disponíveis e toma a 
decisão. 
Autocrático A2: O líder consulta os membros da equipe para obter 
informações e toma a decisão.  

Consultivo 
A líder coleta 
informações da equipe e 
toma a decisão 

Consultivo 1: O líder informa cada membro da equipe acerca do que 
está fazendo e, sem discutir com o grupo, toma a decisão. 
Consultivo 2: Embora responsável pela tomada de decisão, o líder se 
reúne com o grupo para discutir a situação, conhecer alternativas e 
solicitar sugestões. 

Colaborativo 
O líder trabalha com a 
equipe para tomar a 
decisão 

Grupo: O líder assume o papel de facilitador e ajuda a equipe a 
chegar a uma decisão com a qual todos concordam. 

FONTE: (GIL, 2016.p.248). 
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Bateman e Snell (2007) afirmam que nem toda decisão gerencial requer uma 

análise tão complicada, contudo o modelo fica menos complexo depois de usá-lo 

algumas vezes. 

Dependendo da natureza do problema, pode ser adequado mais de um estilo 

de liderança, os autores chamam esse conjunto de “conjunto viável de alternativas”. 

Onde existem alternativas viáveis, o administrador pode escolher livremente entre elas 

porque tanto a qualidade da decisão quanto a aceitação foram levadas em conta. 

Como afirmam os autores, é possível que os indivíduos possam aprender como 

diagnosticar uma situação de liderança e possam, pelo menos até certo ponto, alterar 

seu estilo para tornar sua liderança mais eficaz naquela situação, a flexibilidade é 

desejável (STONER; FREEMAN, 1999). 

 

2.4.5 A teoria da liderança transacional 
 

Liderança transacional ocorre quando uma pessoa toma a iniciativa de fazer 

contrato com outros para fins de troca de coisas valorizadas por ambos, essa troca 

pode ser econômica, política ou de natureza psicológica (BURNS, 1978). 

Segundo Burns (1978) toda liderança é transacional, existe uma ligação 

inseparável entre líder e liderado, eles precisam coexistir, o líder propõe uma tarefa 

ou missão aos liderados, porque é de seu interesse realiza-la, por sua vez os 

seguidores podem concordar em executá-la, se a tarefa ou missão também lhes 

interessa, o líder precisa do liderado para realizar as metas e vice-versa. 

A liderança transacional é sublinhada por valores teleológicos (comportamento 

orientado para resultados) que enfatizam o utilitarismo e a reciprocidade. 

Especificamente, os líderes transacionais estão preocupados em preservar o status 

quo. Para este fim, os líderes transacionais confiam em poder, recompensas e 

sanções de sua posição oficial para influenciar os seguidores a demonstrar o 

desempenho necessário (MARION; GONZALES, 2014). 

Para Maximiano (2011) existem dois tipos de liderados ou seguidores, os fiéis, 

que se deixam seduzir pela mensagem intrínseca que o líder transmite, pela missão 

que propõe, pela imagem ou outros fatores de natureza simbólica, emocional ou 

moral, caracterizada por uma liderança carismática e também existem os 

mercenários, que enxergam no líder um mecanismo para obtenção de recompensas 
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psicológicas e ou materiais, obedecendo a um tipo de contrato psicológico19 

calculista, é em suma uma liderança totalmente transacional.  

Etzioni (1967) define três tipos de contratos psicológicos (BASS, 2008; 

MAXIMIANO, 2011): 

1) Alienatório: quando existe obediência sem questionamento. 

2) Calculista: quando existe a obediência interesseira. 

3) Moral: quando existe a disciplina interior. 

 

Quadro 22 - Tipologia de poder; obediência e organização, segundo Etzioni. 
Tipo de poder Tipo de contrato psicológico Tipo de organização 

Poder coercitivo: baseia-se 
em punições 

Alienatório: 
obediência sem questionamento  

Coercitiva: objetivo é controlar o 
comportamento 

Poder manipulativo: 
baseia-se em recompensas 

Calculista: 
obediência interesseira 

Utilitária: objetivo é obter 
resultados por meio de barganhas 
com os funcionários 

Poder Normativo: baseia-
se em crenças e símbolos 

Moral: 
disciplina interior 

Normativa: objetivo é realizar 
missão ou tarefa em que os 
participantes acreditam 

FONTE: Adaptado pelo autor de: Bass (2008); Maximiano (2011). 

 
“Recompensa contingente é parte essencial de uma liderança eficaz, porque 

alcança o importante objetivo de associar desempenho e recompensas ao 

profissional” (BALDWIN, BOMMER, RUBIN, p. 280, 2015): 
“Bernard Bass, o maior contribuinte para abordagem da liderança 
transacional, sugere que a gestão por exceção (apagar incêndios e tomar 
medidas corretivas quando ocorrerem problemas) e o comportamento de 
recompensa contingente (recompensar um profissional por fazer um bom 
trabalho) são dois dos comportamentos mais eficazes dos líderes 
transacionais” (BALDWIN; BOMMER; RUBIN, 2015, p. 280). 

 

Este pensamento já era expresso por Weber (2015, p.319) “Para a manutenção 

de qualquer dominação coercitiva são necessários certos bens materiais palpáveis, 

do mesmo modo que para um empreendimento econômico (Betrieb)”.  

A liderança transacional serve para construir componentes de influência, o 

comportamento transacional representa uma troca, ou transação, entre líder e 

liderado, são recompensas oferecidas pelo líder ao liderado, esperando com isto 

receber desempenho, esforço e participação deste. 

                                            
19O Contrato Psicológico pode ser definido como: “as percepções de ambas as partes na relação de 
trabalho, organização e indivíduo, das promessas recíprocas e obrigações implícitas nessa relação” 
(BOXALL; PURCELL; WRIGHT, 2007.p.133, tradução livre). O constructo foi criado por Harry Levinson 
em Man, Management and Mental Health de 1962 na Harvard Business School (VRIES; CHEAK, 2016). 
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A Liderança Transacional, em especial para os membros do intragrupo, 

apresentados na teoria troca líder-membro, é consistente com a abordagem da 

teoria da aprendizagem social de Albert Bandura20, onde qualquer comportamento 

resultará sempre da interação entre pessoa, comportamento e ambiente, a influência 

mútua é conhecida como “determinismo recíproco”, uma vez que o comportamento 

não é apenas resultado do ambiente e da pessoa, assim como o ambiente não é 

resultado só da pessoa e do comportamento, o comportamento é a resposta ou a ação 

da pessoa que inclui, contingências e modelos de reforço e punição, além da 

observação e modelagem, este último quando se aprende observando o 

comportamento alheio (BALDWIN; BOMMER; RUBIN, 2015, p. 17). 

Na liderança transacional o líder identifica o desejo ou a preferência dos 

seguidores e ajuda-os a atingir um nível de desempenho que resulte em recompensas 

satisfatórias para eles (GIBSON et al., 2006. p.354): 

 

Figura 20 - Liderança transacional. 

 
FONTE: (GIBSON et al., 2006. p.354). 
 

Liderança transacional ocorre quando o líder recompensa ou disciplina o 

seguidor, dependendo de sua performance. Liderança transacional depende de 

reforço contingente, positivo ou negativo, ativo ou passivo e gerenciamento por 

                                            
20 Há diversas teorias da aprendizagem social, além de Albert Bandura outra também importante é 
a teoria do desenvolvimento social de Lev Vygotsky, onde, a aprendizagem precede o 
desenvolvimento psicológico e é influenciada pela vida social. Em essência, a interação, especialmente 
com pessoas com mais conhecimento e experiência, tem efeito positivo sobre a aprendizagem do 
indivíduo. O outro com mais conhecimento pode ser não apenas um instrutor ou professor, mas 
também um colega de grupo de estudos com mais competências. Richard Walters também mostra que 
comportamento não apenas por condicionamento, mas por imitação. (MAXIMIANO, 2011; 
BURNS,1978). 
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exceção, os componentes da liderança transacional são três: recompensa 

contingente; gestão por exceção e laissez-faire (BASS; RIGGIO, 2014). 

Segundo Bass e Riggio (2014) os três componentes podem ser definidos como; 

Recompensa contingente: é razoavelmente eficaz em motivar os outros a 

alcançar níveis mais altos de desenvolvimento e desempenho, embora não tanto 

quanto qualquer um dos componentes da liderança transformacional. A liderança por 

recompensa contingente envolve o seguidor obtendo um acordo de sobre o que 

precisa ser feito com recompensas oferecidas ou prometidas pelo líder, em troca da 

realização satisfatória da tarefa definida. Como exemplo pode ser dada a seguinte 

frase: "o líder deixa claro o que se espera receber quando as metas de desempenho 

são alcançadas". Recompensa contingente é transacional e funciona quando a 

recompensa é material, como um bônus por exemplo, mas pode ser transformacional, 

quando a recompensa é psicológica, como um elogio. 

Gerenciamento por exceção21: Essa transação corretiva tende a ser menos 

eficaz do que a recompensa contingente ou os componentes da liderança 

transformacional. O gerenciamento por exceção pode ser ativo ou passivo. No ativo 

(MBE-A)22, o líder organiza ativamente monitorar os desvios de padrões, erros e erros 

na designação de seguidores e toma ações corretivas conforme necessário. Já no 

passivo (MBE-P)23 implica em esperar passivamente que erros ocorram e, em 

seguida, tomar ações corretivas. O gerenciamento por exceção ativo pode ser 

necessário e eficaz em algumas situações, como quando a segurança é de suma 

importância. Às vezes, os líderes devem praticar gerenciamento por exceção passivo 

quando necessário para supervisionar um grande número de subordinados que se 

reportam diretamente a ele ou elas. Exemplos para gerenciamento por exceção são: 

"O líder direciona a atenção para as falhas para atender aos padrões" (ativo) e "O líder 

não toma nenhuma ação até que as reclamações sejam recebidas" (passivo). 

Laissez-faire: Evitar a liderança é a liderança laissez-faire é a ausência de 

liderança e, por definição, é a mais ineficaz de acordo com quase todas as pesquisas 

sobre o estilo. Ao contrário da liderança transacional, o laissez faire representa uma 

não-ação onde as decisões necessárias não são tomadas, as ações também e a 

responsabilidades de liderar é ignorada, ou seja, autoridade permanece sem uso. 

                                            
21 MBE: Management by exception – no texto original em inglês  
22 MBE-A: Management by exception active – no texto original em inglês 
23 MBE-P: Management by exception passive – no texto original em inglês  
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Como exemplo pode-se citar: "o líder evita se envolver quando questões importantes 

surgem". 

Recompensa contingente, gerenciamento por exceção e Laissez-faire, são 

elencados no quadro 24, na teoria transformacional. 

Um novo paradigma de liderança ganhou atenção abrangente, Burns (1978) 

conceituou liderança como sendo transacional ou transformacional (BASS; RIGGIO, 

2006). 

 

2.4.6 A teoria da liderança transformacional 
 

A liderança transformacional ocorre quando uma ou mais pessoas se envolvem 

com os outros de tal forma que líderes e seguidores se elevem uns aos outros para 

níveis mais altos de motivação e moralidade (BURNS, 1978). 

Liderança transformacional resulta em uma estimulação e elevação mútua, que 

converte seguidores em líderes e podem converter líderes em agentes morais (BASS, 

2008): 
Os líderes transformacionais enquanto são mais complexos (que os 
transacionais), são mais potentes. Os líderes transformacionais reconhecem 
e exploram uma necessidade de demanda existente para um seguidor 
potencial, mas além disso, o líder transformacional busca motivos potenciais 
em seguidores, procura satisfazer necessidades mais elevadas e envolve a 
pessoa plena do seguidor. O resultado da liderança transformadora é uma 
relação de estimulação e elevação mútua que converte os seguidores em 
líderes e pode converter líderes em agentes morais (BURNS, 1978, p. 4). 

 

O Quadro 23 evidencia algumas diferenças entre a Liderança transacional e a 

liderança transformacional: 

 

Quadro 23 - Diferenças entre Líder Transacional e Transformacional. 
Liderança Transacional Liderança Transformacional 

Negociador Inspirador 
Baseado na promessa de recompensa ou 
punições 

Transformador 

Manipulativa Revolucionário 
Resolver problemas para alcançar objetivos 
traçados 

Agente de mudanças 

Tarefa Renovador 
Autoridade legal Autoridade Moral 
Baseado na ética egoísta de alcançar o 
interesse próprio 

Baseado na ética altruísta de não visar o 
interesse pessoal primário. 

Necessidades primárias (materiais) Necessidades autênticas (aspirações elevadas, 
moral) 

 Carisma 
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 Atenção individualizada 
 Estímulo intelectual 
Uso das recompensas contingentes e da 
administração por exceção ativa e passiva, para 
através de trocas alcançar os objetivos 
propostos. 

Através da influência idealizada (carisma) da 
inspiração, da estimulação intelectual e ou da 
consideração individualizada permite que os 
liderados ultrapassem seus próprios 
limites/interesses 

FONTE: Elaborado pelo autor a partir de (BURNS, 1978; BASS; RIGGIO, 2014; BASS, 2008; 

NORTHOUSE, 2016; MAXIMIANO, 2011; GIBSON, et. al, 2006). 

 

Os comportamentos da liderança transformacional buscam envolver a pessoa 

por inteiro, visando com isto que os seguidores transcendam os próprios interesses 

para o bem maior da organização, seja ela qual for (BALDWIN; BOMMER; RUBIN, 

2015). 

Phil Podsakoff (2006) e sua equipe da universidade de Indiana USA 

apresentaram um modelo de seis comportamentos de liderança transformacional, 

composto de: Articular uma visão, Fornecer um modelo adequado, Estimular a 

aceitação das metas do grupo, Comunicar expectativas de alto desempenho, 

Fornecer suporte individualizado e Fornecer estímulo intelectual (BALDWIN; 

BOMMER; RUBIN, 2015, p. 282-3). 

Bass (1990) sob influência de Burns (1978) é quem traz a então perspectiva de 

liderança da esfera política e intelectual para o mundo empresarial, e, junto com seus 

colaboradores, busca viabilizar de modo empírico a teoria de liderança 

transformacional e sua aplicabilidade nas organizações, fato explicitado nas obras de 

Warren Bennis, um dos autores de liderança influentes no meio empresarial 

(CALAÇA; VIZEU, 2015). 

Contudo, Bennis é confrontado com a discrepância entre seus textos enquanto 

autor e consultor de liderança que alcançou sucesso, e seu papel como líder na 

experiência prática como presidente da universidade de Cincinnati no Estados Unidos, 

onde não obteve sucesso, tornando-se como outras pessoas muito mais habilidoso 

em advogar sobre liderança do que executa lá na prática (PFEFFER, 2015. p.206). 

Enquanto Burns (1978) vê a figura do líder transacional e transformacional 

como distintos e até opostos, Bass (2008) as veem como complementares, pois as 

recompensas psicológicas e o reconhecimento material devem ser equilibradas pelo 
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gerente, nenhuma das duas recompensas funcionam de forma isoladas formando 

parte de um range completo de liderança24 (MARION; GONZALES, 2014). 

Segundo Robbins e Coulter (1998) “a liderança transformacional é construída 

sobre as bases da liderança transacional” (p.373) pois ela produz níveis de esforço e 

desempenho dos subordinados que vão além daquilo que ocorreria com apenas a 

abordagem transacional. Northouse (2016) entende o modelo de Bass (2008) 

composto por sete fatores de liderança que forma o Full Range of Leadership25: 

 

Quadro 24 - 7 Fatores lid. Modelo Bernard Bass - Full Range of Leadership. 
Liderança transformacional Liderança Transacional Laissez-Faire 
Fator 1 
Influência idealizada 
“Carisma” 

Fator 5 
Recompensa contingente 
“Transações construtivas” 

Fator 7 
Laissez-Faire 
“Não transacional” 

Fator 2 
Motivação inspiracional 

Fator 6 
Gerenciamento por exceção 
Ativo ou passivo 
“Transações corretivas” 

 

Fator 3 
Estimulação intelectual 

  

Fator 4 
Consideração individualizada 

  

FONTE: (NORTHOUSE, 2016). 

 
Para Burns (1978) a liderança é distinta de detenção de poder e oposta a força 

bruta, e na liderança transformacional existe uma formação de vinculo autêntico entre 

líder e liderado e não uma presença passiva do liderado, a liderança transformacional 

corresponde ao verdadeiro sentido da liderança. 

Bass e Riggio (2014) definem o modelo de liderança transformacional como: 
Os líderes de transacionais são aqueles que lideram através de trocas sociais 
[...] trocando uma coisa por outra; empregos por votos, ou subsídios para 
contribuições de campanha. Da mesma forma, os líderes transacionais de 
negócios oferecem recompensas financeiras pela produtividade ou negam 
recompensas por falta de produtividade. Líderes transformacionais, por outro 
lado, são aqueles que estimulam e inspiram os seguidores a alcançar 
resultados extraordinários e, no processo, desenvolver sua própria 
capacidade de liderança. Líderes transformacionais ajudam os seguidores a 
crescerem e se desenvolverem líderes, respondendo às necessidades 
individuais dos seguidores, capacitando-os e alinhando os objetivos e metas 
dos seguidores individuais, do líder, do grupo e da organização maior. Mais 
evidências se acumularam para demonstrar que a liderança transformacional 
pode levar os seguidores a excederem o desempenho esperado, além de 
elevar a altos níveis de satisfação os seguidores e compromisso com o grupo 
como organizacional. (BASS; RIGGIO, 2014. p.3) 

 

                                            
24 Full Range Leadership (MARION; GONZALES, 2014, p. 159) 
25 Range completo de liderança em tradução livre. 
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De acordo com Bass (2008) e Bass e Riggio (2014) a liderança 

transformacional é composta por quatro componentes – parte do que consta no 

quadro 24 que podem ser definidos como: 

Influência idealizada: Líderes transformacionais são admirados, respeitados 

e confiáveis e por isso modelos de comportamento para seus seguidores, que 

desejam imitá-los. Assim, existem dois aspectos para a influência idealizada: os 

comportamentos do líder e os elementos que são atribuídos ao líder pelos seguidores 

e outros associados. Esses dois aspectos, representam a natureza interacional da 

influência idealizada - ambos são incorporados no comportamento do líder e nas 

atribuições que são feitas em relação ao líder pelos seguidores. Um exemplo, sobre o 

comportamento do líder pode ser: "O líder enfatiza a importância de ter um senso 

coletivo de missão". E um exemplo de influência idealizada é "O líder tranquiliza os 

outros de que os obstáculos serão superados". Além disso, líderes com grande 

influência idealizada estão dispostos a assumir riscos e são consistentes, e não 

arbitrários. Pode-se contar com eles ou elas para fazer a coisa certa, demonstrando 

altos padrões de conduta ética e moral. 

Motivação inspiracional: Líderes transformacionais comportam-se de 

maneira a motivar e inspirar aqueles que os rodeiam, fornecendo significado e 

desafiando o trabalho de seus seguidores, despertam o espírito de equipe, mostrando 

entusiasmo e otimismo. Envolvem os seguidores com a visão de futuro, criam 

expectativas e as comunicam claramente visando o compromisso com metas, uma 

visão compartilhada e um significado para o trabalho. Uma amostra é: "Os líderes 

articulam uma visão convincente do futuro". 

A influência idealizada e a motivação inspiradora geralmente formam um fator 

único e combinado de liderança carismática-inspiracional e este fator é semelhante 

aos comportamentos descritos na teoria da liderança carismática. 

Estimulação intelectual: Líderes transformacionais estimulam os seguidores 

a serem inovadores, criativos, questionadores, e abordarem situações antigas de 

novas maneiras, a criatividade é incentivada visando a solução de problemas e as 

ideias dos seguidores não são criticadas porque diferem das ideias dos líderes, além 

deste não criticar publicamente os erros dos membros individuais. Uma amostra que 

representa a estimulação intelectual é: "o líder faz com que os outros analisem os 

problemas de vários ângulos diferentes". 
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Consideração Individualizada: Líderes transformacionais prestam atenção 

especial às necessidades de realização e crescimento de cada membro do grupo, 

atuando como um coach ou mentor. Os seguidores e até pares, são desenvolvidos 

para níveis cada vez mais altos de seu potencial. A consideração individualizada é 

praticada quando novas oportunidades de aprendizado são criadas junto com um 

clima favorável. As diferenças individuais, tanto em termos de necessidades quanto 

de desejos são reconhecidas pelo líder que demonstra aceitação das diferenças 

individuais (por exemplo, alguns funcionários recebem mais incentivo, outros mais 

autonomia, em outros casos os padrões mais firmes são necessários, ainda outros 

carecem de mais tarefas mais estruturadas). Uma troca de comunicação de mão dupla 

(líder-liderado e liderado-líder) é encorajada, tarefas são delegadas como meio de 

desenvolvimento do liderado. O gerenciamento “management by walking around26" é 

praticado, tanto como forma de avaliar o progresso, sem, no entanto, intimidá-los ou 

que eles percebam esta intenção, e também como forma de apoiar para avaliar se 

carecem de orientações na execução das tarefas. As interações do líder com os 

seguidores é personalizada, ele ou ela é atencioso e ouve de forma eficaz o seguidor 

(por exemplo, o líder lembra de conversas anteriores, está ciente das reocupações 

individuais e vê o indivíduo como uma pessoa inteira, não apenas como um 

funcionário). Uma amostra de consideração individualizada é: "o líder passa o tempo 

ensinando e treinando". 

Para Gibson et al., (2006) liderança transformacional é a capacidade de inspirar 

e motivar os seguidores a alcançarem resultados superiores aos inicialmente 

planejados e a obterem recompensas internas. 

Um elemento crucial do constructo “liderança transformacional” de Burns 

(1978) era sua firme convicção de que líderes transformadores deveriam ser uma 

autoridade moral de padrões elevados - “elevação moral”27, contudo, era difícil usar 

esse termo ao descrever líderes como Adolf Hitler, que embora gerassem 

transformações, estas eram negativas, então Bass (1998) cunhou o termo liderança 

“Pseudo transformacional” também identificados como inautênticos (NORTHOUSE, 

2016; BASS, RIGGIO, 2014). 

                                            
26 Gerenciamento andando por aí numa tradução livre, significa que o líder faz o gerenciamento 
andando pela organização e visualizando as tarefas e conversando com as pessoas. 
27 Moral uplifting, no inglês original 
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Esta noção de líderes moralmente "bons" e "maus" também tem sido um dilema 

para teorias de liderança carismática, ela foi diferenciada entre duas vertentes, a 

socializada e a personalizada. A liderança carismática socializada é baseada em 

comportamento igualitário, serve interesses coletivos, desenvolve e fortalece os 

outros, esses líderes tendem a ser altruístas e a usar canais legítimos de autoridade 

estabelecidos. Enquanto que a personalizada é baseada no domínio pessoal e no 

comportamento autoritário, é auto engrandecedora, serve ao interesse próprio e é 

exploradora dos outros, depende fortemente da manipulação, ameaça, punição e 

demonstra desrespeito pelos procedimentos institucionais estabelecidos e pelos 

direitos e sentimento dos outros, este líderes são impulsivamente agressivos, 

narcisistas e impetuosos (NORTHOUSE, 2016; BASS, RIGGIO, 2014). 

Segundo Howell e Avólio apud (BASS; RIGGIO, 2014 p. 13) “Líderes 

carismáticos / transformacionais autênticos devem ser líderes socializados”. 

A liderança carismática personalizada, apesar de transformacional, trata-se de 

uma liderança Pseudotransformacional (BASS, RIGGIO, 2014). 

Bass (2008) esclarece que o comportamento dos líderes 

pseudotransformacionais são inautênticos, embora eles possam parecer lideres 

transformacionais. Esses líderes usam a estimulação intelectual com premissas 

falsas, para sobrevalorizar sua autoridade sobre a razão, alimentam-se da ignorância 

de seus seguidores em aceitar a ambiguidade que oferece oportunidades para o 

aprimoramento desses líderes. Eles estabelecem e controlam a agenda para 

manipular os seguidores de modo que estes cheguem a decisões sempre favoráveis 

aos líderes e argumentem que estão fazendo a coisa certa, mas na verdade só o 

fazem quando seus próprios interesses não são ameaçados. Eles usam consideração 

individualizada para criar dependência em vez de empoderamento. Os líderes pseudo 

transformacionais esperam obediência cega e lealdade. A influência idealizada, o 

carisma acabar por produz um falso messias e a motivação inspiracional apela a 

fantasias irrealistas que dificultam o enfrentamento da realidade pelos seguidores.  

Líderes com muitos dos vícios listados anteriormente também foram descritos 

como líderes tóxicos por Lipman-Blumen (2005) apud Bass (2008). A pesquisadora 

observou que tais líderes são abundantes em todas as esferas da vida e exibem 

diferentes vícios em diferentes momentos. No entanto, eles são tolerados e às vezes 

admirados. Eles sobrevivem apesar de suas falhas. Muitas vezes, eles alcançam 

status de celebridades e são apoiados pela miopia da mídia sobre a consideração 
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ética. Entre outras ações de líderes tóxicos, ela observou que: 1- Fazem mais mal do 

que bem aos seguidores; 2-violam os direitos humanos básicos de seus próprios 

apoiadores; 3-conscientemente alimentam a ilusão de seus seguidores que jogam 

com os medos e necessidades dos seguidores; 4-enganam os seguidores com 

mentiras; 5-reprimem a crítica à si mesmos; 6 - praticam atos ilegais e criminosos, 

antiéticos; 7-se apegam ao poder; 8- utilizam do artifício de usar os outros como “bode 

expiatório28”; e 9- ignoram ou promovem incompetência, compadrio e corrupção. 

Em sentido oposto Bass (2008) entende que líderes transformacionais 

autênticos são verdadeiros para si mesmo e para os liderados, eles são confiáveis, 

pois fazem o que dizem que farão. Possuem valores centrais que são traduzidos em 

ações congruentes com suas identidades. Eles alinham seus interesses com os dos 

outros e podem sacrificar os próprios interesses para o bem comum. Pode-se confiar 

na comunicação deles, são exemplos de elevação moral e estão preocupados com o 

desenvolvimento de seus seguidores e bem-estar comum. 

Já para Northouse (2016) os líderes transformacionais autênticos afetam 

positivamente os seguidores, evocando uma identidade moral e sentimentos positivos 

que levam a decisões e ações morais dentro de um clima ético.  

Segundo Bass e Riggio (2014) claramente, a liderança transformacional está 

mais intimamente relacionada às teorias da liderança carismática, é fato, que as duas 

são frequentemente vistos como intercambiáveis, embora os autores argumentem que 

a liderança transformacional é mais ampla, sendo o carisma um componente 

importante do modelo transformacional, que também abrange a consideração 

individualizada e o estímulo intelectual. No entanto, existem semelhanças entre as 

teorias da liderança transformacional e da liderança carismática articuladas por House 

(1977) e Conger e Kanungo (1988, 1998). 

Além do trabalho de Burns (1978) e Bass (1985), duas outras linhas de 

pesquisa contribuíram para compreensão da natureza da liderança transformacional. 

Os pesquisadores Bennis e Nanus (1985) e Kouzes e Posner (1987). Esses 

pesquisadores identificaram um número de líderes de nível médio ou sênior e 

conduziram entrevistas com eles, usando questionários abertos e semiestruturados. 

A partir dessa informação, eles construíram seus modelos de liderança, para Bennis 

e Nanus, o líder transformacional deve possuir alguns atributos como: possuem uma 

                                            
28 Bode expiatório é uma expressão usada para definir uma pessoa sobre a qual recaem as culpas 
alheias (WIKIPEDIA, 2008). 
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clara visão de futuro sobre suas organizações, são arquitetos sociais e comunicam a 

direção transformando os valores e normas da organização, criam confiança e senso 

de integridade e desdobram de forma criativa uma autoestima positiva (NORTHOUSE, 

2016; BENNIS, 1989). 

Os pesquisadores Kouzes e Posner (1997) pesquisaram junto a executivos de 

empresas e governos nos seis continentes do mundo, sobre quais seriam os valores, 

características e traços pessoais que eles admiram em seus superiores, com 

respostas superiores a 78 mil, eles desenvolveram uma lista ordinária de 20 

características mais citadas: 

 

Quadro 25 - Características da Liderança de Kouzes e Posner. 
1º Honesto 6º Justo 11º Cooperativo 16º Gentil 
2º Prospectivo 7º Tolerante 12º Determinado 17º Maduro 
3º Competente 8º Apoiador 13º Imaginativo 18º Leal 
4º Inspirador 9º Direto 14º Ambicioso 19º Tenha auto controle 
5º Inteligente 10º Confiável 15º Corajoso 20º Independente 

FONTE: (KOUZES; POSNER, 1997) 
 

Embora honestidade tenha sido o primeiro colocado nas repetidas pesquisas 

feitas pelos pesquisadores desde a primeira, segundo Pfeffer (2015), apenas quatorze 

por cento dos americanos acreditam que seus líderes empresariais sejam éticos e 

honestos. 

Além da pesquisa mundial sobre características da liderança, Kouzes e Posner 

(1997) também desenvolveram os dez compromissos da liderança, que consistem 

numa série de atitudes esperadas pelo líder, agrupadas em cinco regras, conforme 

mostra o Quadro 26: 

 

Quadro 26 - Dez compromissos da Liderança de Kouzes e Posner. 
Regras Compromissos da liderança 

Desafiar o 
estabelecido 

1. Procurar oportunidades desafiadoras para mudar, crescer, inovar e 
melhorar 

2. Experimentar, arriscar-se e aprender com os erros 
Inspirar uma 
visão 
compartilhada 

3. Imaginar um futuro enaltecedor e enobrecedor 
4. Arregimentar os outros para uma visão comum mediante o apelo aos 

valores, interesses, esperanças e sonhos deles 

Permitir que os 
outros ajam 

5. Incentivar a colaboração mediante a promoção de objetivos cooperativos 
e o desenvolvimento de confiança 

6. Fortalecer as pessoas ao distribuir poder, possibilitar a escolha, 
desenvolver a competência, designar tarefas críticas e proporcionar apoio 
explícito. 

Apontar o 
caminho 

7. Estabelecer o exemplo ao se comportar de modo coerente com os valores 
compartilhados. 
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8. Alcançar pequenas vitórias capazes de promover o progresso consistente 
e estabelecer compromissos 

Encorajar o 
coração 

9. Reconhecer as contribuições individuais para o êxito de qualquer projeto. 
10. Celebrar com regularidade as realizações da equipe 

FONTE: (KOUZES; POSNER, 1997) 
 

No geral, o modelo de Kouses e Posner enfatiza os comportamentos e tem uma 

qualidade prescritiva: recomenda o que as pessoas precisam fazer para se tornarem 

líderes eficazes. As cinco regras e os compromissos que as acompanham fornecem 

um conjunto único de prescrições para os líderes. Os autores enfatizaram que as cinco 

regras de liderança exemplar estão disponíveis para todos e não são reservadas para 

aqueles com habilidades "especiais". Segundo os autores o modelo não é sobre 

personalidade, mas sim de prática (NORTHOUSE, 2016). 

Uma crítica a teoria da liderança transformacional é a de que falta clareza 

conceitual, pois ela abrange uma ampla gama de atividades e características, como: 

criação de uma visão, motivação, o líder deve ser um agente de mudança e construir 

confiança, agir como um arquiteto social, dentre outros. Desta forma é difícil definir 

exatamente os parâmetros da liderança transformacional e seus constructos 

(NORTHOUSE, 2016). 

Bryman (1992) apontou que a liderança transformacional e a carismática são 

tratadas como sinônimos, embora em alguns modelos de liderança, como Bass 

(1985), o carisma seja apenas um componente da liderança transformacional. Há uma 

necessidade de entender como os líderes transformacionais afetam os seguidores 

psicologicamente e como os líderes respondem às reações dos seguidores 

(NORTHOUSE, 2016).  

Segundo Burns (1978) a natureza carismática da liderança transformacional 

apresenta riscos significativos para as organizações, pois ela pode ser usada para fins 

destrutivos, portanto compreender o carisma e a adoração de seguidores é um dos 

problemas centrais nos estudos de liderança. 

Para concluir este capítulo sobre liderança transformacional, especificamente 

sobre o atributo carisma, inclui-se, os autores Daan van Knippenberg e Sim Sitkin 

(2013) que criticam a ideia de liderança transformacional carismática, para esses dois 

autores, estudiosos do comportamento organizacional, existem quatro problemas em 

relação a teoria e pesquisa no estudo da liderança carismática, primeiro carece de 

uma definição precisa do termo, segundo, falta uma compreensão dos mecanismos 

psicológicos e comportamentais que presumivelmente produzem resultados de 
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carisma, terceiro as teorias não conseguem especificar suficientemente o modelo 

causal que captura como cada dimensão tem uma influência distinta na mediação de 

processos e resultados, eles observam que grande parte da pesquisa sobre liderança 

carismática sofre uma grande confusão entre causas e seus efeitos, e observam ainda 

que há uma grande quantidade de medidas inválidas do conceito de liderança 

carismática, uma vez que as ferramentas de medição usadas com mais frequência 

são inválidas por não reproduzirem a estrutura dimensional especificada pela teoria e 

não conseguirem distinção empírica de outros aspectos da liderança. 

 

2.4.7 Outros modelos, teorias e abordagens  
 

2.4.7.1 A teoria da banda larga de liderança 
 

A Teoria de Banda Larga de Liderança (TBLL)29, reflete os fatores originais da 

liderança transacional de Avolio e Bass (1991), recompensa contingente, gestão pela 

exceção ativa e passiva, refinados pelos autores ao longo das diversas investigações 

realizadas, além dos fatores da liderança transformacional: influência idealizada, 

motivação inspiracional, consideração individualizada e estímulo intelectual e da 

liderança Laissez-Faire (MARION, GONZALES, 2014; BASS, 2008). 

A Figura 21 traz o modelo “ótimo” de liderança30: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
29 Full range of leadership (BASS, 2008.p.624) 
30 The model of the Full Range of Leadership: Optimal Profile (BASS; RIGGIO, 2014. p.10) 
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Figura 21 -  Modelo ótimo de liderança. 

 
FONTE: Adaptado de (BASS; RIGGIO, 2014. p.10). 

 

2.4.7.2 Teoria da substituição da liderança 
 

Essa teoria afirma que os líderes são desnecessários, desde que as pessoas 

saibam cuidar de si mesmas e que tenham condições favoráveis para tal, as 

competências podem substituir a liderança, o desempenho do grupo depende apenas 

do grupo (MAXIMIANO, 2011).  

Kerr e Jermier (1978) apresentam substitutos que neutralizam o estilo da 

liderança, os pesquisadores identificaram diversas características relacionadas com o 

indivíduo, a tarefa, o ambiente e a organização, que agem como fatores substitutivos 

da liderança, algumas dessas variáveis tendem a contrariar a capacidade do líder de 

aumentar ou diminuir a satisfação e o desempenho do seguidor. Por exemplo, um 

funcionário experiente, bem treinado e especializado não precisa de um líder para 

estruturar a tarefa, do mesmo modo um trabalho que proporciona feedback próprio 

não requer um líder orientado para tarefas para informar ao funcionário sobre seu 

desempenho (GIBSON, et.al, 2006. p.357-358). 

Um termo utilizado para este conceito é holocracia, que é definida como uma 

tecnologia social ou sistema de governança organizacional em que a autoridade e a 

tomada de decisões são distribuídas a equipes fractais e autorreguladas ao invés de 
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serem conferidas ao topo de uma hierarquia (ISMAIL; MALONE; VAN GEEST, 2015. 

p.94). 

Esta abordagem, afirmam Ismal, Malone e Van Geest (2015) aumenta a 

agilidade, eficiência, transparência, inovação e responsabilidade dentro de uma 

organização. Ela incentiva os membros da equipe a tomarem iniciativa e reduz a 

pressão das decisões solitárias impostas aos líderes, entretanto a autonomia não 

significa falta de responsabilidade, é apenas uma mudança de função do gestor e não 

abolição da função, já que ela é espalhada para os indivíduos e estes tornam-se 

lideres por suas devidas competências e não na autoridade formal de algum líder. 

O Quadro 27 compara as características, defendidas pelos autores, entre 

organizações com holocracia e sem holocracia: 

 

Quadro 27-  Holocracia e não holocracia. 
Sem holocracia Com holocracia 

Controle e autoridade centrais; Controle e autoridade distribuídos; 
Prevê e planeja em longo prazo; Dinâmica e flexível: as mudanças estão ocorrendo 

constantemente; 
Estrutura hierárquica ou achatada, com base no 
consenso; 

Nenhuma das duas, já que qualquer um é a “mais 
alta autoridade” em sua própria função e “seguidor” 
de outras funções; 

Orientado ao interesse; Orientado a metas principais; 
A tensão é vista como um problema; A tensão é vista como combustível; 
Reorganização e gestão da mudança; Desenvolvimento, evolução e movimento naturais; 
Cargos; Funções dinâmicas; 
Líderes, colaboradores e supervisores de processo 
heroicos; 

Pessoas vitais que cumprem seu papel; 

Organização de pessoas; Organização de trabalho; 
Uso instrumental das relações humanas para servir a 
objetivos organizacionais; 

Separação clara entre as pessoas, as relações e os 
papéis. 

FONTE: (ISMAIL; MALONE; VAN GEEST, 2015. p.94). 
 

2.4.7.3 Teoria do mindset de liderança 

 

Segundo Dweck (2017) existem dois tipos de liderança, a de Mindset fixo para 

a qual a inteligência é estática, e a de Mindset de crescimento que percebe a 

inteligência como sendo desenvolvida, conforme demonstra o quadro 28; 

 mindset fixo, que cria a necessidade constante de provar a si mesmo seu valor 

 mindset de crescimento, que se baseia na crença de que você é capaz de 

cultivar suas qualidades básicas por meio de seus próprios esforços. 

Dweck (2017) em seus vinte anos de estudos, constatou que os líderes de 

mindset de crescimento apresentaram resultados melhores e mais longevos, são mais 

inovadores, e com maior potencial de gestão tornam a empresa mais ágil e a colocam 
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em posição de vanguarda, contudo, este conceito não pode ser tido como original, 

como afirma Katz (1955) já no início do século XX, o filósofo William James 

apresentava um conceito muito próximo para diferenciar o aparato intelectual das 

pessoas, em suas palavras existiam os tough-minded que podem ser traduzidos como  

obstinados e os tender-minded que podem ser traduzidos como de mente macia, e as 

diferenças entre eles, passaram muito próximos dos conceitos definidos por Dweck. 

 

Quadro 28 - Mindset de liderança. 
Mindset fixo: Mindset de crescimento: 

Inteligência estática Inteligência pode ser desenvolvida 
Leva a um desejo de parecer Inteligente e 
assim uma tendência a evitar desafios 

Leva a um desejo de aprender e assim uma 
tendência a abraçar desafios 

Em relação a obstáculos: tende a ficar na 
defensiva ou desistir facilmente 

Em relação a obstáculos: persistem na 
dificuldade 

Quanto ao esforço: enxergam como algo 
infrutífero ou pior 

Quanto ao esforço: veem como caminho para 
a excelência 

Críticas: ignoram o feedback negativo útil Críticas: aprendem com a crítica 
Sentem-se ameaçados pelo sucesso dos 
outros 

Encontram lições e inspirações no sucesso 
dos outros 

Como resultado, provavelmente se 
acomodam mais cedo e conquistam menos 
que todo seu potencial possibilita 

Como resultado, alcançam altos níveis de 
conquistas 

FONTE: adaptado pelo autor de: (DWECK, 2017) 
 
2.4.7.4 Teoria da Complexidade da Liderança31  

 

Esta teoria, foi desenvolvida a partir das teorias da complexidade e teoria do 
caos e parte do princípio que as organizações enfrentam cada vez mais ambientes 

de alta demanda que exigem alta adaptabilidade, como são os sistemas complexos 

(altamente interativos e sofrem mudanças constantes), exigindo da liderança 

criatividade, adaptabilidade e aprendizagem (UHL-BIEN; MARION; MCKELVEY, 

2007; BASS, 2008): 
Teoria da complexidade da liderança, é sobre a dinâmica da rede; 
colaborações; e iniciativas descentralizadas de tomada de decisão e 
liderança. É assim que os processos interativos - dinâmicas de grupo neutras 
- podem produzir criatividade, aprendizado e adaptabilidade e, portanto, sem 
controle ou coordenação centralizado, sem um líder heroico que direcione os 
seguidores através dos mares organizacionais difíceis para um porto seguro. 
Trata-se de uma definição reconceitualizada de liderança onde a liderança é 
distribuída e atua de dentro, e não sobre a dinâmica social e de tarefas da 
organização (MARION; GONZALES, 2014, p.235). 

 

                                            
31 Complexity Leadership Theory original em inglês 
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Esta teoria amplia a liderança transformacional para incluir organizações 

catalisadoras de baixo para cima, através da promoção da microdinâmica da interação 

entre conjuntos, coordena o comportamento entre os conjuntos. Permite efeitos 

aleatórios e futuros dependentes de redes, estrutura e relacionamentos (BASS, 2008). 

Uhl-Bien, Marion e McKelvey (2007) moldaram a teoria da complexidade da 

liderança em torno de três funções: Liderança administrativa, capacitadora e 
adaptativa. Isto, partindo da ideia de que as organizações estão geralmente 

moldadas em três modelos, o burocrático coercitivo, o burocrático aprendente e o 

modelo pós burocrático (MARION; GONZALES, 2014). 

Teoria da Complexidade da Liderança é uma estrutura concebida para explicar 

a liderança para a organização do século XXI que se concentra no conhecimento da 

informação como um produto essencial, em vez da produção de bens que prevaleciam 

na era industrial, ela concentra-se nas estratégias e comportamentos que incentivam 

a aprendizagem, a criatividade e a adaptação em sistemas organizacionais complexos 

(UHL-BIEN; MARION; MCKELVEY, 2007). 

No modelo burocrático coercitivo a liderança assenta nas noções burocráticas 

clássicas de hierarquia, alinhamento e controle, está associada a posição ocupada 

por alguém na estrutura. Já no modelo de burocracias aprendentes a liderança 

assenta na ideia de que os líderes devem estimular a capacidade de aprendizagem e 

de resolução de problemas, o líder torna-se um criador de contextos favoráveis ao 

crescimento e aprendizagem mediante a participação e o empowerment32 dos 

colaboradores e por último no modelo de organizações pós burocráticas assenta a 

liderança adaptativa, com a ideia de que compete aos líderes criar dinâmicas 

generativas capazes de facilitar a mudança que é inevitável e parte do contexto atual, 

liderar neste tipo de organização requer um líder diferente dos preconizados pelos 

princípios clássicos de gestão (planejar, organizar, dirigir e controlar) (ANTONELLO; 

GODOY et al., 2011): 

 

 

 

 

 

                                            
32 Empoderamento 
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Quadro 29 - Design organizacional e práticas de gestão. 

 
FONTE: (ANTONELLO; GODOY; ET. AL, 2011). 
 

2.4.7.5 Liderança Adaptativa33  

 

Este approach é sobre como o líder encoraja os seguidores para adaptarem-se 

e deste modo enfrentar e lidar com problemas, desafios e mudanças. O foco é na 

adaptação requerida das pessoas em respostas as mudanças no ambiente. Diferente 

da abordagem dos traços ou liderança autêntica que foca predominantemente nas 

características do líder, esta abordagem foca nas atividades que o líder deve fazer em 

relação ao trabalho dos liderados no contexto em que se encontram (NORTHOUSE, 

2016). 

Heifetz (1994) publicou o livro Leadership Without Easy Answers que é o texto 

seminal desta teoria, a maior parte da escrita sobre liderança adaptativa tem sido 

prescritiva e baseada em dados anedóticos e observacionais, em vez de dados 

derivados de investigação científica rigorosa, contudo acadêmicos e praticantes 

reconhecem os méritos da abordagem, mas os fundamentos teóricos da liderança 

adaptativa permanecem nas etapas formativas (NORTHOUSE, 2016). 

Conceitualmente, o processo da liderança adaptativa funde ideias de quatro 

pontos de vista distintos: sistemas, biológico, orientação de serviço e perspectivas de 

psicoterapia. Em primeiro lugar, adota-se uma perspectiva sistêmica, na medida em 

que essa abordagem pressupõe que muitos problemas enfrentados pelas pessoas 

estão, na verdade, embutidos em sistemas interativos complexos. Essa complexidade 

advém das várias e dinâmicas facetas, conectados a outros sistemas em uma rede 

de relacionamentos que podem se desenvolver e se alterar. Depois, entra a 

perspectiva biológica, ela reconhece que as pessoas se desenvolvem e evoluem 

                                            
33 Adaptative Leadership no original em inglês 

Design organizacional Burocracias coercitivas Burocracias aprendentes Pós burocracia

Modos operandi
Organizações complexas, 
pessoas simples

Organizações complexas, 
pessoas complexas

Organizações simples, 
pessoas complexas

O trabalhador Empregado Cidadão organizacional Empreendedor interno

Liderança Liderança Administrativa Liderança capacitadora Liderança adaptativa

Sistema de controle Hierarquia Hierarquia + empowerment Estruturas mínimas

Exemplos Ford Motor Co, Estado Toyota Whole Foods
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como resultado de ter que se adaptar aos seus estímulos internos e ambientes 

externos. A capacidade de adaptação permite que as pessoas prosperem em novas 

circunstâncias. Em terceiro lugar vem a orientação de serviço. Assim como um 

médico, um líder adaptativo usa de sua perícia para servir as pessoas diagnosticando 

seus problemas e prescrevendo possíveis soluções. Em quarto lugar a abordagem 

incorpora a perspectiva da psicoterapia para explicar como as pessoas realizam o 

trabalho adaptativo. Os líderes adaptativos entendem que as pessoas precisam de 

um ambiente de apoio e se adaptam com mais sucesso quando enfrentam problemas 

difíceis diretamente, aprendem a distinguir entre fantasia e realidade, resolvem 

conflitos internos e aprendem novas atitudes e comportamentos. Juntos, estes quatro 

pontos de vista ajudam a explicar e caracterizar a natureza da liderança adaptativa 

(NORTHOUSE, 2016).  

A liderança adaptativa foi conceitualizada como um elemento da Teoria da 

Complexidade da Liderança. Dentro desse quadro, a liderança adaptativa é descrita 

como um processo complexo que surge para produzir mudanças adaptativas em um 

sistema social, origina-se em lutas ou tensões entre pessoas sobre necessidades, 

ideias e preferências conflitantes. É conceituada não como uma pessoa ou um ato 

específico, mas como um processo dinâmico. É, portanto, o único tipo de liderança 

que foca na dinâmica de mobilizar pessoas para lidar com a mudança. A prática da 

liderança adaptativa exige que os líderes apresentem três tipos de desafios 
situacionais. Existem desafios ou problemas que são de natureza técnica, desafios 

que têm uma dimensão técnica e adaptativa, e desafios que são de natureza 
adaptativa, nem todos os desafios situacionais são desafios adaptativos. Embora seja 

importante abordar os desafios técnicos, a liderança adaptativa está preocupada em 

ajudar as pessoas a lidar com desafios adaptativos. Embora a liderança adaptativa 

esteja nos estágios iniciais do desenvolvimento teórico, os escritos iniciais sobre essa 

abordagem fornecem uma base para a formulação de um modelo do processo 

adaptativo (NORTHOUSE, 2016). 

Os desafios técnicos são aqueles que podem ser resolvidos por experts, 

como por exemplo se funcionários de uma empresa de contabilidade estiverem 

frustrados com um programa de software tributário recém adotado, o gerente da 

empresa poderá avaliar os problemas de software, identificar os pontos fracos e os 

problemas dele, entrar em contato com a empresa que o forneceu e modifica-lo de 

acordo com as necessidades dos contabilistas da empresa. Já os desafios técnicos 
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e adaptativos são os desafios que estão claramente definidos, mas não apresentam 

soluções diretas distintas dentro do sistema de organização existente, a 

responsabilidade é compartilhada entre a liderança e os liderados, por exemplo, o líder 

pode ser o responsável por prover os recursos e suporte, mas os liderados precisarão 

executar o trabalho de fato, como num hospital onde a liderança define novos 

protocolos de atendimento visando mudar a cultura de atendimento, serão os médicos 

e enfermeiros que irão executar tais mudanças na prática. E por último, os desafios 
puramente adaptativos, que são o processo central desta teoria, são problemas que 

não são claros ou fáceis de identificar, não podem ser resolvidos pela autoridade ou 

experiência do líder ou pelas formas normais de fazer as coisas na organização. Os 

desafios adaptativos exigem que os líderes incentivem os outros, com seu apoio, a 

definir situações desafiadoras e implementar soluções (NORTHOUSE, 2016). 

Northouse (2016) aponta que existem seis comportamentos34, ou atividades do 

líder, desempenham um papel fundamental no processo de liderança adaptativa, 

esses comportamentos são prescrições gerais para os líderes para ajudarem os 

outros a enfrentar desafios difíceis e mudanças inevitáveis que os acompanham, 

muitos desses comportamentos se sobrepõem uns aos outros e podem ser 

demonstrados pelos líderes ao mesmo tempo. São eles:  

1) Subir na varanda, uma metáfora para sair de dentro do problema e 

encontrar uma perspectiva no meio de uma situação desafiadora. Líderes eficazes 

são capazes de ir e voltar como um participante e observador entre as lutas de seus 

povos e as intenções do grupo, organização ou comunidade. 

2) Identificar desafios adaptativos, é crucial que o líder saiba diagnosticar, 

dentro da dinâmica de complexidade as situações, e saber distinguir os desafios, 

quanto técnicos e quando adaptativos, somente com um diagnóstico correto o 

prognóstico será efetivo. 

3) Regular a angústia, significa lidar com mudanças, pois as mudanças são 

inevitáveis e até úteis para a maioria, mas psicologicamente todas as pessoas têm 

necessidade de coerência, para suas crenças, atitudes e valores da mesma forma. O 

desafio para um líder é ajudar os outros a reconhecerem a necessidade de mudança, 

mas não se deixarem levar pela necessidade da mudança em si. 

                                            
34 1-Get on the balcony, 2-Identify adaptive challenges, 3-Regulate Distress, 4-Maintain disciplined 
attention, 5-Give the work back to the people e 6-Protect leadership voices from below, no original em 
inglês. 
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4) Manter a atenção disciplinada, significa que o líder precisa incentivar as 

pessoas a se concentrarem no trabalho duro que precisam fazer. 

5) Devolver o trabalho às pessoas, as pessoas querem que os líderes 

forneçam alguma orientação e estrutura para seu trabalho e querem se sentir seguras 

no que estão fazendo, mas muita liderança e autoridade podem ser debilitantes, pode 

diminuir a confiança das pessoas para resolver os próprios problemas, e suprimir suas 

capacidades criativas. 

6) Proteger as vozes de liderança a partir de baixo, os líderes adaptativos 

têm que ser cautelosos para ouvir e estar aberto às ideias de pessoas que podem 

estar nas periferias, marginalizadas ou mesmo distantes no grupo ou organização. Os 

líderes adaptativos devem resistir à tendência de minimizar ou desligar as vozes das 

minorias em nome da maioria. 

Esta combinação de três desafios situacionais e seis comportamentos do líder, 

no ambiente de exploração35, local onde o trabalho adaptativo é conduzido, levam ao 

trabalho adaptativo em si, que é o foco e objetivo da liderança adaptativa, conforme 

demonstra o Quadro 30: 

 
 

Quadro 30 – Modelo de liderança adaptativa. 

 
FONTE: Elaborado pelo autor a partir de (NORTHOUSE, 2016). 

 
2.4.7.6 Líder servidor 

 

A liderança servidora foi formulada por Greenleaf na década de 1970 e foi 

baseada em suas experiências como executivo, segundo o autor, o líder precisa 

                                            
35 Holding environment, no original em inglês 
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conter o próprio ego e converter os seguidores em líderes, se tornando o primeiro 

entre os iguais. As necessidades dos outros precisam ser as prioridades do líder, é 

necessário compartilhar o poder para empoderar os seguidores, os lideres precisam 

ser ver como servidores, ajudando assim os seguidores crescerem. Líderes servidores 

estão mais concentrados em ajudar e não concentrados no poder, lideres servidores 

tem em comum com líderes transformacionais, visão, influência, credibilidade e 

confiança (BASS, 2008). 

“Lideres servidores colocam os liderados em primeiro lugar” (NORTHOUSE, 

2016. p.226). 

Porém, a liderança servidora às vezes envolve mais do que apenas colocar os 

interesses dos funcionários e dos outros antes do próprio, revisões do conceito de 

“liderança servidora” definem e desconstroem a ênfase típica dada ao bem-estar 

organizacional. Ela é caracterizada por confiança, apreciação pelos outros e 

empowerment, fazendo com que os liderados tomem mais decisões o que é bom para 

o aprendizado e desenvolvimento das pessoas, assim como seu senso de eficácia 

pessoal (PFEFFER, 2015). 

Esta teoria é tratada em certas ocasiões como uma teoria de traço, em outras 

como teoria comportamental (NORTHOUSE, 2016; PFEFFER, 2015; BASS, 2008). 

De acordo com Northouse (2016) Greenleaf afirma que um líder servidor tem 

uma responsabilidade social de se preocupar com os "não-possuidores" e os menos 

privilegiados. Se desigualdades e injustiça social existem, um líder servo tenta 

removê-las, neste ponto existe uma similaridade com a teoria do caminho-objetivo, já 

apresentada aqui.  

Spears (2002), apud Northouse (2016.p.227-229), compilou o primeiro modelo 

conceitual da liderança servidora. São dez características apresentadas no texto 

seminal de Greenleaf que evidenciam a complexidade desta teoria, de acordo ao 

modelo os lideres servidores precisam destas características: 

 

Quadro 31 - 10 características do líder servidor. 
Característica36 Explicação 

1-Ouvir a comunicação entre líderes e seguidores é um processo interativo que inclui o envio e 
recebimento de mensagens. Os líderes ouvem primeiro, reconhecem que ouvir é uma 
disciplina aprendida que envolve ouvir e ser receptivo ao que os outros têm a dizer. 

                                            
36 No inglês original: 1-Listening, 2-Empathy, 3-Healing, 4-Awareness, 5-Persuasion, 6-
Conceptualization, 7-Foresight, 8-Stewardship, 9-Commitment to the growth of people, 10-Building 
community 
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Através da escuta, os líderes servos reconhecem o ponto de vista dos seguidores e 
validam essas perspectivas 

2-Empatia é "ficar no lugar" de outra pessoa e tentar ver o mundo do ponto de vista dessa pessoa. 
Líderes empáticos demonstram que eles realmente entendem o que os seguidores estão 
pensando e sentindo. Quando esses líderes demonstram empatia, fazem com que o 
seguidor se sinta único. 

3-Cura curar significa fazer com que os líderes servidores se importem com o bem-estar pessoal 
de seus seguidores. Eles apoiam os seguidores, ajudando-os a superar problemas 
pessoais. Greenleaf argumenta que o processo de cura é uma via de mão dupla para 
ajudar os seguidores a se tornarem inteiros, os próprios líderes servidores são também 
curados. 

4-Consciência Para Greenleaf, a consciência é uma qualidade dentro dos líderes servidores que os 
torna profundamente sintonizados e receptivos aos seus ambientes físico, social e 
político. Inclui a compreensão de si mesmo e o impacto que se tem sobre os outros. Com 
consciência, liderança servidora é capaz de se afastar e ver a si mesma e suas próprias 
perspectivas no contexto maior da situação. 

5-Persuasão é uma comunicação clara e persistente que convence os outros a mudar. Ao contrário da 
coerção, que utiliza a autoridade posicional para forçar a adesão, a persuasão cria 
mudanças através do uso de argumentos gentis de não-julgamento. De acordo com 
Spears (2002), a ênfase de Greenleaf na persuasão sobre a coerção talvez esteja 
relacionada à sua afiliação denominacional com a sociedade religiosa dos amigos 
(Religious Society of Friends). 

6-Conceituação conceitualização refere-se à capacidade de um indivíduo de ser um visionário para uma 
organização, fornecendo um sentido claro de seus objetivos e direção. essa 
característica vai além do pensamento operacional do dia-a-dia para se concentrar no 
"grande quadro". A conceitualização também prepara líderes servidores para responder 
a problemas organizacionais complexos de maneiras criativas permitindo-lhes lidar com 
as complexidades da organização em relação aos seus objetivos de longo prazo. 

7-Previsões a previsão engloba a capacidade de um líder servidor de conhecer o futuro. É uma 
capacidade de prever o que está por vir com base no que está ocorrendo no presente e 
no que aconteceu no passado. Para Greenleaf, a previsão tem uma dimensão ética 
porque acredita que os líderes devem ser responsabilizados por qualquer falha em 
antecipar o que razoavelmente poderia ser previsto e agir com base nessa 
compreensão. 

8-Administração Administração é assumir responsabilidade pelo papel de liderança confiado ao líder. Os 
líderes servidores aceitam a responsabilidade de gerenciar cuidadosamente as pessoas 
e a organização que receberam para liderar. Além disso, eles mantêm a organização em 
confiança para o bem maior da sociedade. 

9-Compromisso 
com o 
crescimento das 
pessoas 

A conceituação de Greenleaf da liderança servidora enfatiza o tratamento de cada 
seguidor como uma pessoa única, com valor intrínseco que vai além de suas 
contribuições tangíveis à organização. Os líderes servidores estão empenhados em 
ajudar cada pessoa na organização a crescer pessoal e profissionalmente. O 
comprometimento pode tomar formas, incluindo fornecer aos seguidores oportunidades 
de desenvolvimento de carreira, ajudando-os a desenvolver novas habilidades de 
trabalho, tendo um interesse pessoal em suas ideias e envolvendo-os na tomada de 
decisões. 

10-Construindo 
comunidade 

A liderança servidora promove o desenvolvimento da comunidade. Uma comunidade é 
uma coleção de indivíduos que compartilham interesses e atividades e sentem um senso 
de unidade e relacionamento. A comunidade permite que os seguidores se identifiquem 
com algo maior que eles mesmos que eles valorizam. Líderes servidores constroem a 
comunidade para fornecer um lugar onde as pessoas possam se sentir seguras e 
conectadas com os outros, mas ainda assim podem expressar sua própria 
individualidade. 

FONTE: Elaborado pelo autor a partir de (NORTHOUSE, 2016). 
 

Outros modelos de liderança servidora também foram desenvolvidos, Liden, 

Wayne, Zhao e Henderson (2008) e Linden, Panacio, Hu e Meuser (2014), nestes 

modelos, além das características ou comportamentos do líder, condições 

antecedentes como contexto, cultura, atribuições do líder e receptividade do liderado, 

além de resultado gerado, foram acrescidos, conforme demonstra a Quadro 32. Em 

contexto e cultura pode ser evidenciado que a liderança servidora carece de um 
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ambiente propício para tal, ambientes mais competitivos como mercado financeiro 

diferem de organizações de saúde e ou sem fins lucrativos, onde o líder servidor terá 

mais efetividade. Achados indicam que além da cultura, contextos onde os liderados 

não estão abertos a serem guiados, assistidos e empoderados a liderança servidora 

não se torna efetiva (NORTHOUSE, 2016). 

Para Bass (2008) a liderança transformacional pode ser mais relevante em 

ambientes dinâmicos com muitas mudanças e a liderança servidora seria mais 

aplicável em ambientes estáveis: 
 
 

Figura 22 - Modelo de Liderança Servidora. 

 
FONTE: Elaborado pelo autor a partir de (NORTHOUSE, 2016) 

 

Greenleaf destacou em seu trabalho original, que o objetivo central da liderança 

servidora era criar organizações saudáveis que estimulassem o crescimento 

individual, fortalecessem o desempenho organizacional e, no final, produzissem um 

impacto positivo na sociedade. Os líderes deveriam ser altruístas e humanistas, ao 

invés de usarem seus poderes para dominar os outros. Estes líderes deveriam estar 

atentos para compartilhar o poder e capacitar os outros para crescerem e tornarem-

se autônomos. Este aspecto mostra uma similaridade desta teoria com a liderança 

transformacional personalizada ou autêntica, porém, enquanto a liderança 

transformacional autêntica e outras abordagens teóricas de liderança incluem uma 

dimensão ética, a liderança servidora é a única que inclui altruísmo como um 

componente central do processo de liderança (NORTHOUSE, 2016). 

Pfeffer (2015) afirma que pesquisas mostram que os líderes assumem o crédito 

pelo bom desempenho das empresas e atribuem um desempenho ruim a fatores 

ambientais sobre os quais não têm controle, a antecessores, a questões 



113 
 

macroeconômicas ou, às vezes, a outros interesses organizacionais, particularmente 

funcionários da linha de frente. Além disso, as pessoas são atraídas por outras 

semelhantes, similaridade de atitudes e outras dimensões é uma das bases mais 

importantes e fundamentais da atração interpessoal elas preferem aqueles com quem 

compartilham alguma semelhança, incluindo semelhanças nos padrões de fala, ritmo, 

e tom de voz. Isto porque preferimos coisas que nos lembram de nós mesmos, uma 

ideia às vezes chamada de egoísmo implícito. E isto significa que em muitas 

organizações, os líderes compartilham pouco ou nada em comum com aqueles que 

lideram, pois estes na maioria das vezes são muito distintos do líder. O que põe em 

dúvida o preceito básico de “colocar os outros em primeiro” apresentado nesta teoria. 

Novamente, como em outras teorias, esta é cheia de intuições do que os líderes 

deveriam fazer, faltando evidências empíricas para suportá-la. 

Entretanto, exortações para que os líderes coloquem os outros em primeiro 

lugar podem trabalhar para aumentar tal comportamento para aqueles líderes que já 

estavam inclinados nessa direção,  porém para  garantir mais identificação psicológica 

e contato entre os líderes e liderados, é necessário usar de medidas de incentivo para 

avaliar e recompensar esses comportamentos desejados por parte dos líderes, esses 

mecanismos são formas muito mais confiáveis de garantir que pelo menos mais 

alguns líderes de fato coloquem os outros em primeiro lugar (PFEFFER, 2015). 

Em resumo, as organizações devem desenvolver programas de treinamento e 

investir tempo para ajudar os líderes a desenvolverem sua inteligência emocional, 

tomada de decisões éticas e habilidades para capacitar os outros. Comportamentos 

como esses ajudarão os líderes a nutrir seguidores de todo o seu potencial. 

(NORTHOUSE, 2016). 

 

2.4.7.7 Liderança autêntica 

 

Credita-se a filosofia antiga grega a origem da liderança autêntica: “seja fiel a 

si próprio” (BATEMAN; SNELL, 2007). 

Iniciada a partir dos estudos promovidos pelo Gallup Leadership Institute em 

2004 nos Estados Unidos e amplamente divulgada no jornal acadêmico Leadership 

Quarterly o conceito de Liderança Autêntica busca melhorar o nível de efetividade dos 

líderes, de modo que pudessem contribuir de forma mais positiva para a sociedade 

como um todo, renovando os níveis de confiança e esperança, no entanto tratam-se 
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de prescrições de como os líderes devem ser, como devem agir, sem com isso 

estabelecer um modelo, apenas recomendações, inclusive sem exames empíricos 

sobre o comportamento dos líderes autênticos (NORTHOUSE, 2016; PFEFFER, 

2015). 

Northouse (2016) cita que além disso, os pesquisadores sentiam a necessidade 

de estender o trabalho de Bass (1990) sobre o significado da liderança 

transformacional autêntica. Havia a necessidade de operacionalizar o significado da 

liderança autêntica e criar um arcabouço teórico para explicá-la. 

O movimento da liderança autêntica não é apenas repleto de motivos puros - 

"um foco renovado em restaurar a confiança, a esperança e o otimismo" - mas também 

está carregado de valores. Como exemplo, a liderança autêntica deriva do movimento 

da psicologia positiva e também de psicólogos humanistas, como Carl Rogers e 

Abraham Maslow. O movimento compartilha alguns de seus líderes intelectuais e 

muitas de suas ideias centrais (PFEFFER, 2015. p.90-91). 

Esta teoria, que parece fácil ser definida, na prática não se mostra assim, pois 

tornou-se complexo e difícil caracteriza-la diante da quantidade de approaches 

levantadas pelos diversos teóricos, alguns sugerindo que ela representa a liderança 

genuína e que emerge das interações entre líder e liderados e composta de vários 

componentes (NORTHOUSE, 2016). 

Um dos modelos apresentados dentro desta teoria é de George (2003) que 

descreve um modelo prático das qualidades essenciais do líder autentico. Baseado 

em sua experiência como executivo corporativo e através de entrevistas com uma 

amostra diversificada de 125 líderes bem-sucedidos, George descobriu que líderes 

autênticos têm um desejo genuíno de servir aos outros, eles se conhecem e se sentem 

livres para liderar seus valores centrais. Especificamente, líderes autênticos 

demonstram cinco características básicas: 1) entendem seu propósito, 2) têm valores 

fortes sobre a coisa certa a fazer, 3) estabelecem relações de confiança com os 

outros, 4) demonstram autodisciplina e agem de acordo com seus valores, e 5) são 

apaixonados pela sua missão (agem com o coração) (NORTHOUSE, 2016). 

A Figura 23 ilustra as cinco dimensões da liderança autêntica de George: 

propósito, valores, relacionamento, autodisciplina e coração. A figura também ilustra 

cada uma das características relacionadas: paixão, comportamento, conexão, 

consistência e compaixão, que o indivíduo precisa desenvolver para se tornar líderes 

autênticos: 
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Figura 23 - Características da Liderança Autêntica. 

 
FONTE: (NORTHOUSE, 2016) 

 
Para George, os líderes autênticos entendem seus próprios valores e 

comportamentos, o autor sugere que líderes autênticos conhecem seu verdadeiro 

norte, tem uma clara ideia de quem são e para onde vão, além do que é certo e errado, 

estes lideres quando testados em situações difíceis não comprometem seus valores, 

pelo contrário nestas situações os fortalecem, como exemplo cita Nelson Mandela, 

que por anos ficou preso mas não alterou seu ponto de vista sobre as questões do 

Apartheid na África do Sul (NORTHOUSE, 2016). 

Entretanto Pfeffer (2015) utiliza o mesmo exemplo de Mandela para contrapor 

a teoria, segundo o autor, Mandela que em sua juventude pregava o comunismo, a 

luta armada como alternativa ao se tonar presidente aliou-se com capitalistas e 

buscou pacificar o país, seria assim uma prova da inautenticidade de Mandela, ou 

seria porque as pessoas de modo geral precisam entender como ser eficazes, 

independentemente de seus desejos, necessidades, educação e assim por diante. 

Elas precisam aprender a ter sucesso nos ambientes que enfrentam ou precisam 

aprender a encontrar ambientes diferentes e melhores. As pessoas precisam crescer, 

desenvolver e mudar, não ficar presas em seu “eu” temporariamente autênticos.  

Outra crítica a teoria de George é feita por Pfeffer (2015) quando menciona que 

existe uma diferença entre o histórico apresentado por George enquanto executivo e 

o que consta em sua teoria, no sentido de reforçar que a teoria é meramente 

prescritiva pelo motivo de seu próprio autor não tê-la praticado. Segundo o autor a 

teoria é carregada de palavras como: “precisam”, “necessitam”, “deveriam” o que leva 

a uma ideia de pregação admoestadora, como promessas de tempos melhores e 
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avisos de como serão felizes os que seguirem as recomendações, o que caracteriza 

um discurso de indústria de liderança37. 

Segundo Pfeffer (2015) os líderes não precisam ser autênticos, pelo contrário, 

eles tem de não ser autênticos a si mesmos, mas tem que ser verdadeiros para o que 

a situação e os que estão ao seu redor demandam, pois estes esperam apenas que 

as coisas de fato funcionem, que os lideres façam seu papel, segundo este autor, a 

inautenticidade é comum entre líderes, pois eles precisam por muitas vezes mostrar 

emoções que não estão de fato sentindo, como sendo uma demanda natural esperada 

dos líderes efetivos, eles são cobrados para “agir como um líder”38, o que para Zak 

(2017) contraria à naturalidade de uma organização, pois esta só é natural quando 

líderes são honestos e vulneráveis, segundo este autor, líderes não são deuses 

oniscientes, mas pessoas tentando fazer o seu melhor para sua organização. 

Para Pfeffer (2015) autenticidade na liderança não corresponde à verdade, é 

até impossível de existir. O autor reforça que a habilidade de ser autêntico pode ser 

treinada, o que por si só representa uma ironia, já que uma vez treinada o líder deixa 

de ser autêntico, ele conclui que as pessoas crescem e se modificam de acordo com 

suas experiências, tanto em habilidades quanto em valores, o que é evidenciado pela 

psicologia social, já que o desenvolvimento cognitivo afeta o comportamento e 

aprendizagem e adaptação nunca cessam, de modo que o “eu”39 do indivíduo está em 

constante alteração, e cada momento é um novo eu autentico, a autenticidade é como 

a cultura, é viva e se modifica, o que invalidaria o conceito de liderança autêntica, pois 

vai contra os preceitos da psicologia sobre personalidade e comportamento que são 

mutáveis. 

Um outro ponto levantado sobre a teoria é a relação entre autenticidade e 

eficácia da liderança, entendida como geração de resultados. Como um líder 

desorganizado e sem conhecimento técnico do trabalho poderia ser um líder efetivo? 

Autenticidade é boa e valorada, porém para ser um líder eficaz ela não esclarece qual 

seria o caminho viável (NORTHOUSE, 2016). 

 

                                            
37 O autor utiliza o termo indústria da liderança (leadership industry no original em inglês) para explicar 
o movimento comercial em torno do tema liderança, que publica livros, artigos, cria cursos, seminários, 
etc em torno do tema, muitos sem a mínima base cientifica, mas que movimentam a economia e não 
mostram resultados práticos na vida das empresas que continuam tendo problemas com suas 
lideranças. 
38 To act like a leader 
39 Self 
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2.4.7.8 O líder nível 5 

 

Collins (2006) entende que o desafio do líder é submeter suas próprias 

necessidades egoístas à ambição maior de construir algo maior e mais duradouro do 

que elas mesmas (p.61). Neste sentido ele defende a hierarquia nível 5 que consiste 

em lidar com o paradoxo de humildade e desafio. 

O autor argumenta que, embora os líderes não sejam o único fator necessário 

para transformar o desempenho de uma empresa, as transformações são 

praticamente impossíveis sem os líderes de Nível 5.  

Trata-se de uma combinação de profunda vontade profissional (determinação) 

e humildade pessoal, que cria uma grandeza duradoura, contudo este tipo de 

liderança requer que o líder exiba primeiro, uma combinação dos estilos transacional 

e transformacional (BATEMAN; SNELL, 2007). 

Estes líderes geralmente não gostam de falar de si, preferem falar sobre as 

organizações que representam. Essa qualidade de modéstia também implica o 

reconhecimento da limitação e da falibilidade de alguém, entendendo que ninguém, 

independentemente de quão extraordinário seja seu desempenho, sabe tudo e que, 

portanto, a sabedoria coletiva é muitas vezes superior aos insights de um único 

indivíduo, entretanto Collins é contestado em sua teoria pois o narcisismo definido na 

literatura de psicologia como: um grandioso senso de auto importância; atitudes ou 

comportamento arrogante; falta de empatia pelos outros; uma preocupação com 

fantasias de sucesso ou poder ilimitados; crença no status único ou especial, incluindo 

uma fixação na associação com status elevado ou direito; e um desejo de admiração 

excessiva dos outros, entre outras características, é uma característica muito presente 

nas lideranças observadas de modo geral, Freud mencionou que: “No coração da 

liderança reside o narcisismo”(VRIES, 2016 p.305; PFEFFER, 2015; BASS, 2008). 

Outro ponto que deixa dúvidas sobre a teoria é por ela trazer poucos exemplos 

práticos de líderes nível 5, uma quantidade pequena diante do universo total de 

empresas, em sua amostra haviam 1435 empresas que apareceram na lista da 

Revista Fortune 500 desde 1965, até o início de seus estudos, onde deste universo já 

reduzido, apenas 11 lideres nível 5 foram encontrados. (PFEFFER, 2015): 
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Quadro 32 - Liderança por Jim Collins. 
Nível Características 

Executivo de nível 5 Constrói excelência duradoura, por meio de uma mistura paradoxal de 
humildade pessoal e força de vontade baseada no profissionalismo 

Executivo de nível 4 

 

Líder eficaz: catalisa o comprometimento com uma visão clara e forte, bem 
com a busca vigorosa dessa visão, estimulando padrões mais elevados de 
desempenho 

Executivo de nível 3 Gerente competente: organiza as pessoas e os recursos na direção da 
busca efetiva e eficiente de objetivos predeterminados 

Executivo de nível 2 
Membro colaborador da equipe: contribui, com suas capacidades 
individuais para que sejam atingidos os objetivos do grupo, e trabalha de 
forma eficaz com outras pessoas, numa atmosfera de equipe 

Executivo de nível 1 Individuo altamente capacitado: faz contribuições produtivas por meio do 
talento, do conhecimento, das técnicas e dos bons hábitos de trabalho. 

FONTE: (COLLINS, 2006). 
 

Estudos posteriores mostram que vieses cognitivos, como o efeito halo40 por 

exemplo, explicam primeiras impressões sobre as pessoas, de modo que certas 

características podem ser valorizadas mais do que humildade e modéstia em posições 

de liderança. De uma forma geral indivíduos com excesso de confiança alcançam 

status sociais mais elevados, se alguém se mostra confiante em suas habilidades, isto 

pode ser refletido na cabeça das outras pessoas como competência, de modo geral é 

considerado fraqueza e sinal de vulnerabilidade que um médico mostre insegurança 

por exemplo, especialistas que admitem a plena extensão de sua ignorância podem 

esperar ser substituídos por competidores mais confiantes (KAHNEMAN, 2012).  

Uma meta-análise resumindo os resultados de 187 estudos de diferenças 

individuais presumivelmente relacionados à liderança efetiva mostrou sete 

características associadas à eficácia do líder. Quatro desses traços eram energia, 

dominância, autoconfiança e carisma. A literatura revela que os narcisistas exibem 

mais dessas quatro características do que outras, o que reforça ainda mais a conexão 

entre o narcisismo e a seleção de pessoas para papéis de liderança (PFEFFER, 

2015). 

Estes achados também não são novidades na literatura, pois dentro dos 

estudos da teoria dos traços, os traços como energia e autoconfiança, dentre outras 

já eram bastante percebidas como eficazes para prever quem alcançaria uma posição 

de liderança, já que pessoas com estas características, comparadas a outras sem as 

                                            
40 A tendência de gostar ou não de tudo que diz respeito a uma pessoa, incluindo coisas que não 

foram observadas, o julgamento que se faz de uma pessoa, a partir da observação de um traço de seu 
comportamento, em resumo, usar o que sabemos para decidir sobre o que não sabemos (KAHNEMAN, 
2012). 



119 
 

mesmas, têm mais probabilidade de serem escolhidas como líderes (STOGDILL, 

1948; GIBSON et al., 2006; BASS, 2008). 

 

2.4.7.9 O Pipeline de liderança 

 

Charan, Drotter e Noel (2012) conceberam um modelo descritivo, como se 

fosse um duto de seis passagens, por onde se desenvolve a liderança em uma 

organização de grande porte, para empresas de pequeno porte o duto contém apenas 

três passagens, esse duto é nomeado de Pipeline de Liderança, pois segundo os 

autores o caminho de desenvolvimento de um verdadeiro líder não é aleatório. 

Este modelo auxilia o processo de desenvolvimento de liderança, indicando ao 

líder como agir, segundo três dimensões, a medida em que ele(a) sobe este duto de 

desenvolvimento, recebendo novas posições e respectivas atividades: 

1. Habilidades, que são as novas competências para executar novas 

responsabilidades, conforme o líder vai se desenvolvendo dentro do pipeline. 

2. Aplicações de tempo: formado pelo desafio da nova distribuição do tempo do 

líder que recebeu novas atribuições e tarefas; 

3. Valores profissionais: o que as pessoas acreditam ser importante e que, 

dessa forma, passa a ser o foco dos seus esforços na nova posição. 

As seis passagens são:  

Passagem 1: de gerenciar a si mesmo para gerenciar os outros, o indivíduo 

começa sua carreira como contribuidor individual, logo em seguida vem a primeira 

passagem onde ele começa a ter que gerenciar pessoas, em seguida vem a 

passagem 2, onde ele deixa de gerenciar outros e começa a ter que gerenciar 

gestores, na sequência a passagem 3, de gerenciar gestores para ser um gestor 

funcional, passagem 4 de um gestor funcional para um gerente de negócios, 

passagem 5, de gerente de negócios para gestor de grupo, e finalmente a passagem 

6, de gestor de grupo para gestor corporativo alcançando o topo da carreira executiva. 

Este modelo pode ser observado na Figura 24 (CHARAN; DROTTER; NOEL, 2012): 
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Figura 24 - O Pipeline de liderança. 

 
FONTE: (CHARAN; DROTTER; NOEL, 2012). 

 
2.4.7.10 Liderança exponencial 

 
Ismail, Malone e Van Geest (2015) relatam que Rob Prego, da Singularity 

University, pesquisou qualidade de liderança e determinou que existem 6 traços 

característicos de um líder exponencial, referindo-se aos líderes das empresas 

chamadas exponenciais41, conforme apontados no Quadro 33, essas características 

são: 

 
Quadro 33 – Características dos líderes exponenciais. 

Traço Justificativa para a característica 
Visionário defensor do 
cliente 

Como as mudanças de tecnologia são muito rápidas, o líder precisa manter esta 
conexão com o cliente, para que possam ter seus desejos atendidos nos níveis mais 
altos. 

Experimentalista 
voltado aos dados 

O líder precisa manter o engajamento com a sua comunidade e para isto é necessário 
avaliar os dados gerados por estes para que possa interagir de forma apropriada. 

Otimista realista Como organizações exponenciais crescem num ritmo acelerado (exponencialmente) 
pode levar os líderes a tomarem decisões erradas, portanto deve-se sempre manter a 
objetividade, mas sem perder a conexão com a realidade, seja positiva ou negativa. 

Adaptabilidade 
extrema 

Para que os líderes possam supervisionar logos períodos de crescimento acelerado eles 
precisam mudar o foco e adaptar-se as novas habilidades de forma adequada. O 
aprendizado constante é fundamental, raramente consegue-se manter a sintonia entre 
mudança de tecnologia, modelo de negócio e estilo de gestão. 

Abertura radical É o desafio de interagir com uma comunidade aberta, ampla e diversificada. Lidando 
com críticas e comentários e ao mesmo tempo permitindo acesso a inovação. 

Hiperconfiante Coragem e perseverança para aprender, adaptar-se e desestabilizar o seu próprio 
negócio. É viver na curva exponencial e não ser pego pela mentalidade linear e 
burocrática, ser capaz até de demitir-se a si mesmo. 

FONTE: Elaborado pelo autor com base (ISMAIL, MALONE, VAN GEEST, 2015.p.185). 

                                            
41 “Uma organização exponencial é aquela cujo impacto (ou resultado) é desproporcionalmente grande 
– pelo menos dez vezes maior – comparado ao de seus pares, devido ao uso de novas técnicas 
organizacionais que alavancam as tecnologias aceleradas” (ISMAIL, MALONE, VAN GEEST, 
2015.p.19). 
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2.4.7.11 Liderança e Inteligência Emocional 

 

Outra forma de avaliar o impacto das características na liderança é através do 

conceito de inteligência emocional, que emergiu na literatura acadêmica nos anos 90 

com os trabalhos de Salovey e Mayer (1990), os criadores do nome Inteligência 
Emocional, como um importante estudo em psicologia e tem sido amplamente 

estudado por pesquisadores e captado a atenção de muitos praticantes (BASS; 

RIGGIO, 2014; NORTHOUSE, 2016; STEIN; BOOK, 2011). 

Segundo Goleman (1998) foi ele quem primeiro trouxe o termo inteligência 

emocional para uma ampla audiência com seu livro homônimo de 1995, e foi ele quem 

primeiro aplicou o conceito aos negócios com seu artigo de 1998 na Harvard Business 

Review. O autor descobriu que, embora as qualidades tradicionalmente associadas à 

liderança, como inteligência, dureza, determinação e visão, sejam necessárias para o 

sucesso, elas eram insuficientes. Líderes verdadeiramente eficazes também são 

distinguidos por um alto grau de inteligência emocional. 

De fato, houve uma série de avanços nos estudos da inteligência emocional 

ocorridos em 1980, quando o psicólogo israelense nascido na América Dr. Reuven 

Bar-On começou seu trabalho de campo. Em 1985, Dr. Bar-On pensando ter 

encontrado uma resposta parcial de sua pesquisa, que tinha perguntas como: Porque 

pessoas com alta capacidade intelectual não apresentam sucesso na vida? Ele 

chamou este achado de Quociente Emocional (QE). Este quociente trazia um paralelo 

com as medidas de longa data das habilidades cognitivas ou racionais até então 

conhecidas como QI ou Quociente Inteligente, uma medida individual de intelecto, 

capacidade analítica, logica e habilidades racionais e concentrada em habilidades 

verbais, espaciais, visuais e matemáticas. Após longos períodos de estudos e 

adicionando elementos da psicologia positiva, que ganhava aceitação junto aos 

pesquisadores e a sociedade, somando a aparição do livro de Goleman, o 

pensamento sobre Inteligência Emocional se cristalizou e ganhou a atenção da mídia 

(STEIN; BOOK, 2011). 

Segundo Goleman (1995) o QI não explica muito como pessoas em igualdade 

de condições intelectuais, de escolaridade e de oportunidade seguem caminhos tão 

diferentes. O pesquisador Howard Gardner percebeu essas limitações das formas 

pensar sobre inteligência e, portanto, dos testes de QI, a conclusão de Gardner foi de 
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que a Escala de Inteligência Stanford-Binet42 não previa desempenho bem-sucedido 

de ponta a ponta ou num subconjunto consistente de atividades que um ser humano 

executa ao longo da vida. Gardner contribuiu com a teoria das inteligências múltiplas 

reconhecendo uma visão multifacetada da inteligência, que oferece assim um quadro 

mais rico da capacidade e do potencial de uma criança para o sucesso na vida do que 

meramente o indicado no padrão de QI. 

Como afirma Castro (1977 p. 11) “Quando o psicólogo Binet dizia que 

inteligência era o que seu teste media, ele não estava sendo apenas pedante ou 

pretencioso, até hoje operacionalmente, inteligência é o que medem os testes”  

A inteligência emocional é uma combinação de domínio afetivo (emoções) e do 

domínio cognitivo (pensamento) e a interação entre os dois domínios. Enquanto a 

inteligência está preocupada com a capacidade do indivíduo em aprender informações 

e aplicá-las a tarefas da vida, a inteligência emocional está preocupada com a 

capacidade de compreender emocionalmente e aplicar esse entendimento à essas 

tarefas (NORTHOUSE, 2016). 

Para Northouse (2016) a inteligência emocional pode ser definida como 

habilidade de perceber e expressar emoções, de usar as emoções para facilitar o 

pensamento, para entender e raciocinar com as emoções, e para gerenciar 

eficazmente as emoções dentro de si mesmo e nas relações com os outros (p.28). 

Salovey e Mayer (2002) definem a inteligência emocional como a capacidade 

de perceber emoções, acessar e gerar emoções de modo a auxiliar o pensamento, a 

compreender as emoções e os significados emocionais e a regular as emoções de 

maneira promotora do crescimento emocional e intelectual. E no desenvolvimento do 

instrumento de medição a inteligência emocional foi definida como um conjunto de 

habilidades emocionais e sociais que influenciam a maneira como nos percebemos e 

nos expressamos, desenvolvemos e mantemos relacionamentos sociais, lidamos com 

desafios e usamos informações emocionais de maneira efetiva e significativa. Bar-On 

(1997) chama-a um conjunto de capacidades não-cognitivas, competências e 

habilidades que influenciam a capacidade de ter sucesso em lidar com demandas 

ambientais e pressões (STEIN; BOOK, 2011.p.13). 

Existem diferentes maneiras de denfir a inteligência emocional, para Goleman 

ela inclui autoconhecimento ou autoconsciência, autorregulação, motivação, empatia 

                                            
42 Vide capítulo 2.4.1 página 50. 
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e habilidade social. Para Salovey ela representa a auto percepção, auto expressão, 

relações sociais, tomada de decisão e gerenciamento de estresse. Da mesma forma 

existem diferentes instrumentos para medi-la (NORTHOUSE, 2016; GOLEMAN, 1995; 

STEIN; BOOK, 2011). 

De acordo com Goleman (1998) outros pesquisadores confirmaram que a 

inteligência emocional não apenas distingue líderes destacados, mas também pode 

estar ligada a um forte desempenho. As descobertas de David McClelland, 

pesquisador em comportamento humano e organizacional, são um exemplo (p.3). 

Há um debate no campo sobre o quão grande é o papel da inteligência 

emocional em ajudar as pessoas a serem bem-sucedidas na vida. Alguns 

pesquisadores, como Goleman (1995), sugeriram que a inteligência emocional 

desempenha um papel importante em saber se as pessoas são bem-sucedidas na 

escola, em casa e no trabalho. Outros, como Mayer, Salovey e Caruso (2000), fizeram 

afirmações mais brandas sobre a importância da inteligência emocional para enfrentar 

os desafios da vida (NORTHOUSE, 2016). 

Para Northouse (2016) como uma habilidade ou característica de liderança, a 

inteligência emocional parece ser uma construção importante. A premissa subjacente 

sugerida por esta estrutura é que as pessoas que são mais sensíveis às suas 

emoções e o impacto de suas emoções nos outros serão líderes mais eficazes. 

Caruso do Centro da universidade de Yale, afirma que a inteligência emocional 

não deve ser vista como oposta à inteligência racional, ela é a intersecção entre 

ambas. Na literatura acadêmica, a inteligência emocional permite que os lideres sejam 

mais inovadores e ajam como agentes de mudança, ela é a base vital das habilidades 

cruciais para o sucesso na era da quarta revolução industrial. Acadêmicos 

especializados no estudo da inteligência emocional mostram que a diferença entre os 

grandes decisores e os decisores comuns está em seu grau de inteligência emocional 

e na capacidade de a cultivarem e forma contínua (SCHWAB, 2016). 

Estudos apontam que a liderança transformacional autêntica que evoca a 

emoção dos seguidores, a empatia e a comunicação, bem como a liderança 

carismática guardam forte correlações positivas com as escalas de medição da 

inteligência emocional (BASS; REGGIO, 2014). 
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2.5 A proposta de pesquisa 
 

Dois mil e quatrocentos anos após Platão, psicólogos ainda estão 

sistematicamente estudando os motivos da relação recíproca e coletiva entre líderes 

e liderados (BURNS, 1978. p.61). 

Segundo os autores das diversas teorias aqui apresentadas, percebe-se que a 

liderança envolve um conjunto complexo de variáveis.  Neste sentido qualquer estudo 

sobre liderança visa relacionar e integrar as diversas teorias, ou parte delas, de modo 

a possibilitar a expansão da visão sobre o tema, para que possamos esclarecer cada 

vez mais este processo de desenvolvimento humano. 

A revisão literária conclui que, tanto características pessoais dos líderes e 

liderados são relevantes, seus estilos de liderança, assim como as contingências e a 

forma com as interações são feitas de maneira transacional ou transformacional, 

embora todas as teorias tenham críticas e estão longe da perfeição, progressos foram 

feitos ao longo do tempo provendo conhecimento útil para o desenvolvimento da 

liderança. 

A partir das considerações teóricas apresentadas sobre liderança, a proposta 

deste estudo é realizar uma pesquisa quantitativa para verificar as sintonias e 

dissonâncias entre teoria e prática com foco nos estilos de liderança: tarefa, pessoas 

e situação ou contingências e na liderança transacional e transformacional, e para isto 

algumas hipóteses foram levantadas. 

 

2.6 Hipóteses 
 

Segundo Kerlinger (1973) apud Lakatos e Markoni (2010) hipóteses são 

instrumentos de trabalho da teoria e servem de avanço da ciência, pois novas 

hipóteses podem dela ser deduzidas, auxiliam o investigador a confirmar ou não sua 

teoria, podem ser testadas e julgadas como verdadeiras ou falsas uma vez que sua 

comprovação requer independência dos valores e opiniões dos indivíduos 

pesquisados. 

Hipótese é uma proposição que se faz na tentativa de verificar a validade de 

resposta existente para um problema (LAKATOS; MARKONI, 2010, p.145). 
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Para Gil (2010) as hipóteses podem surgir da observação do pesquisador, dos 

resultados de outras pesquisas, de teorias, ou da intuição que podem ser palpites do 

próprio que necessitam serem avaliadas.  

Em resumo, hipóteses são orientações para uma pesquisa, elas mostram o que 

está se propondo comprovar e são definidas como explicações provisórias sobre o 

fenômeno pesquisado (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). 

Para este trabalho as seguintes hipóteses foram levantadas. Busca-se aferir, 

se: 

H1: Existem diferenças de estilos de liderança entre os gêneros masculino e 

feminino; 

H2: Existem diferenças de estilos de liderança entre as nacionalidades;  

H3: Existem diferenças de estilos de liderança entre as idades ou gerações; 

H5: Existem diferenças de estilos de liderança entre as posições hierárquicas; 

H6: Existem diferenças de percepção de avaliadores ao avaliarem seus líderes 

de forma intra e intergênero; 
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3. MÉTODO DE PESQUISA 
 

Neste capítulo, são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados 

para a realização deste estudo. O foco principal será esclarecer o enfoque da 

pesquisa, a definição da amostra, bem como os instrumentos de coleta e das técnicas 

de análise dos dados. 

A pesquisa, segundo Lakatos e Markoni (2010, p.139), é um procedimento 

formal, com método de pensamento reflexivo, que requer tratamento científico e se 

constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir as verdades 

parciais.  

Para Sampieri, Collado e Lucio (2013) a pesquisa científica é entendida como 

um conjunto de processos sistemáticos e empíricos utilizado para o estudo de um 

fenômeno, sendo dinâmica, mutável e evolutiva e possui três formas: quantitativa, 

qualitativa e mista (p. 22). 

Como afirmam Lakatos e Markoni (2010, p.65-66) não há ciência sem emprego 

de método científico, e a definição de método pode ser o conjunto das atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o 

objetivo, conhecimento válido e verdadeiro, é a teoria da investigação. 

Para Gil (1999), o método científico é um conjunto de procedimentos 

intelectuais e técnicos utilizados para atingir o conhecimento. 

Estes pensamentos são aceitos por Freire (2016) que afirma, “sem rigorosidade 

metódica não há pensar certo” (p.49). 

Segundo Gil (1999, p. 43) “pode-se definir pesquisa social como o processo 

que, utilizando a metodologia científica, permite a obtenção de novos conhecimentos 

no campo da realidade social”. 

Portanto, como método de pesquisa neste trabalho, que busca responder qual 
estilo de liderança dos gestores da área contábil e financeira é percebido pelos 
liderados no Brasil, foi feita uma pesquisa quantitativa com o número de 279 

respondentes, todos subordinados a algum nível hierárquico de posições de liderança 

de áreas contábil e financeira dentro de suas organizações, visando testar as 

hipóteses levantadas pelo autor, descritas no item 2.6 deste trabalho,  que buscam 

responder suas indagações e em que quantidade, este procedimento será esclarecido 

nos textos seguintes. 
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3.1 Sobre a percepção 
 

Gil (2017 p.33) alerta que a percepção é subjetiva, o que pode resultar em 

dados distorcidos, pois há muita diferença entre o que as pessoas fazem ou sentem 

e o que elas dizem a respeito. Para Mlodinow (2013) o comportamento humano é 

produto de um interminável fluxo de percepções, sentimentos e pensamentos, tanto 

no plano consciente quanto no inconsciente de modo que a noção de que as pessoas 

estão cientes da causa de boa parte de seu comportamento pode ser difícil de aceitar. 

A percepção que as pessoas têm de si mesmas tendem a ser superestimadas, 

segundo Kahneman (2012) psicólogos confirmam que a maioria das pessoas acredita 

genuinamente ser superior à maioria dos demais na maioria das características 

desejáveis. O autor entende que devido aos vieses cognitivos, o indivíduo pode se 

tornar cego para o óbvio, não reconhecer as próprias limitações, focar apenas no que 

está disponível para si e ter uma autoconfiança excessiva, o que leva a uma distorção 

da percepção que temos de nós mesmos. 

De acordo com estes achados teóricos, visando respostas mais isentas para o 

problema aqui explorado, optou-se para esta pesquisa, por enviar os questionários 

para que os liderados respondessem sobre suas percepções em relação aos seus 

líderes, ao invés de questionar os próprios líderes sua autopercepção. Para este 

estudo adotamos uma definição de liderança que seja o cargo imediato acima do 
respondente do questionário de avaliação, baseado nos entendimentos de Torres 

(1999) apud Melo (2004) e Bass (2008) de que há liderança onde existe autoridade e 

influência, papel que qualquer profissional que orienta um grupo de pessoas exerce. 

Segundo Fink e Capparell (2013) a maioria dos instrumentos baseados na 

autopercepção, fragilizam sua confiabilidade, embora a possibilidade de viés cognitivo 

nunca possa ser completamente descartada quando da coleta de dados, essa medida 

visa minimizar a probabilidade de tal viés ocorrer. 

 

3.2 Tipologia da Pesquisa Científica 
 

Neste trabalho, utiliza-se pesquisa de natureza aplicada, que tem finalidade 

prática, motivada para resolver problemas concretos, com abordagem quantitativa, 

de forma estruturada, procurando quantificar dados estatísticos (quais características) 

e quanto aos objetivos, será descritiva, pois tem o objetivo de descrever as 
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características da população, medindo conceitos e definindo variáveis. A pesquisa 

aplicada é voltada à aquisição de conhecimentos com vistas à aplicação numa 

situação específica e a pesquisa descritiva tem como objetivo a descrição das 

características de determinada população, a maioria das pesquisas com objetivos 

profissionais se enquadram nesta categoria (GIL, 2010). 

São estudos quantitativos-descritivos que possuem, como função primordial, 

a exata descrição de certas características quantitativas de populações como um todo, 

organizações ou outras coletividades específicas (LAKATOS; MARKONI, 2010, 

p.171). 

Portanto esta é uma pesquisa descritiva, de natureza aplicada com uma 
abordagem quantitativa: 

 
Quadro 34 - Tipologia da pesquisa. 

Critérios Respostas 

Quanto a sua finalidade Aplicada 

Quanto a sua abordagem Quantitativa 

Quanto aos objetivos gerais Descritiva 

Quanto aos procedimentos técnicos Levantamento (Survey) 
Utilização de ferramentas estatísticas 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
 
 

3.3 Universo e amostra 
 

O universo de pesquisa são os profissionais das áreas de contabilidade e 

finanças de empresas que atuam no Brasil. 

A amostra desta pesquisa, são os profissionais das áreas de finanças e 
contabilidade que possuem subordinação a algum gestor de área contábil e 
financeira de organizações no Brasil. 

A Figura 25 mostra o esquema geral utilizado pelo autor para compor universo, 

amostra: 
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Figura 25 – Universo e amostra. 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

Por se tratar de uma pesquisa de natureza aplicada, o autor espera entregar 

para a comunidade a que se insere o resultado final desta pesquisa, buscando o 

aperfeiçoamento das lideranças das áreas contábil e financeira do Brasil. 

Neste sentido a pesquisa foi direcionada, mas não apenas, aos associados da 

ANEFAC (Associação Nacional dos Executivos de Finanças Administração e 

Contabilidade), organização na qual o pesquisador exerce o cargo de Diretor de 

Liderança e Gestão de Pessoas para a gestão do biénio 2017/2018. 

Esta base é uma base qualificada dentro do universo pesquisado, pois os 

associados são em sua maioria profissionais das áreas contábil e financeira. 

A ANEFAC possui cerca de 1.500 (mil e quinhentos) associados, sendo 8% 

(oito por cento) aproximadamente de associados corporativos (empresas) e o 

pesquisador tinha em torno de 1.300 contatos na rede social Linkedin, filtrados pelas 

palavras: accounting e financial services (disponíveis na ferramenta), dentre outras 

possibilidades de envio de formulários em outras redes sociais como Facebook, 

Tweeter e disparo de e-mails para contatos profissionais de várias empresas e 

organizações, por isso não foi possível conhecer o tamanho do alcance real da 

população alcançada, porém era estimado previamente um total de 300 respostas 

validas. 

O total de respostas recebidas chegou a 279, alcançando 93% da expectativa 

prévia, em média, os questionários expedidos alcançam 25% de devolução afirmam 

Lakatos e Markoni (2010, p.184), se assim o for, pode-se aferir que 1.116 pessoas 

receberam o formulário, número próximo do total de associados da entidade. 

Conforme Hair. et.al (2005. p.251) amostragem não-probabilística é geralmente 

usada em pesquisa exploratória, envolve a seleção de elementos com base a 

conveniência, sem implicar a probabilidade para elementos da população alvo, 

Amostra: profissionais da 
área contábil e financeira de 

empresas no Brasil que 
sejam subordinados de 

alguma liderança de área 
contábil e financeira

Universo: profissioais da áreas contábil e financeira de 
empresas no Brasil
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embora seja difícil garantir que tais amostras sejam representativas e que as 

descobertas possam ser generalizadas para a população com certo grau de 

segurança, o pesquisador optou por seguir com este caminho, uma vez tratar-se de 

uma pesquisa inédita, exploratória. 

 

3.4 Pré-teste 
 

A fim de garantir uma coleta de dados precisa foi elaborado um pré-teste do 

formulário, que visava garantir fidedignidade, validade e operatividade da pesquisa 

(MARKONI; LAKATOS, 2010, p. 211).  Como salienta Gil (2010) o pré-teste não pode 

trazer nenhum resultado referente aos objetivos, ele apenas visa garantir que meça o 

que se pretende medir. 

Este pré-teste foi feito no período de 1º até 20 de Julho de 2018, com 11 

indivíduos, que possuíam as características definidas na amostra a fim de averiguar 

se o formulário estava claro o suficiente para que os respondentes o preenchessem 

de forma correta de modo a possibilitar extrair deles a validação ou não das hipóteses 

levantadas pelo autor. 

Uma decisão importante foi tomada para construção do instrumento de 

coletada de dados definitiva, uma vez que foram utilizadas duas escalas dentro do 

mesmo formulário, e tais escalas tinham categorias distintas, a saber: 

A escala MLQ utilizada era composta por 5 categorias sendo de 0-nunca até 4-

frequentemente, e a escala EAEG apesar de também possuir 5 categorias era 

composta de 1-nunca até 5-sempre, de modo que, para viabilização do respondente 

em um único formulário, dada as limitações técnicas da ferramenta utilizada, optou-se 

por igualar as escalas, transformando-as em 1-nunca até 5-sempre. 

No pré-teste também foram testados o tempo médio de respostas, aferido de 

5:40 (cinco minutos e quarenta segundos), além de questões operacionais, como: 

- Erros de ortografia e gramática nas perguntas; 

- Dificuldades de preenchimento de perguntas que visavam a captura de dados 

demográficos e geracionais dos respondentes. 

A escala Likert, testada de 5 categorias provou-se não suficiente na visão de 

um professor acadêmico de estatística convidado a avaliar os resultados, como alega 

Hair, et. al (2005.p.194-195) em geral é preferível não usar menos de cinco categorias, 

pois os respondentes tendem a evitar os estremos e uma escala de 5 pontos torna-se 



131 
 

na prática uma escala de 3 pontos. Os autores recomendam o uso de uma ponderação 

entre um maior nível de precisão com as exigências feitas ao respondente. 

Quanto maior a prática de responder pesquisa e o nível de escolaridade pode-

se aumentar o número de escalas, chegando até 10 (HAIR, 2005.p.195). 

Como o público respondente não é em sua totalidade conhecido pelo 

pesquisador, levando-se em consideração a opinião do especialista e da teoria 

pesquisada, optou-se por usar no formulário definitivo uma escala de 7 pontos para o 

envio do mesmo e com as duas escalas no mesmo formulário em sequência. 

Buscando assim uma melhor exatidão das respostas, pois nenhum questionário 

deve ser administrado antes que o pesquisador avalie a provável exatidão e coerência 

das respostas (HAIR et. al, 2005). 

 

3.5 Coleta de dados 
 

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações 

e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, 

ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, de descobrir novos 

fenômenos ou as relações entre eles (MARKONI; LAKATOS, 2010, p.169). 

Neste trabalho foi utilizado como instrumento de coleta de dados um 

questionário estruturado com perguntas fechadas (survey) enviados 

eletronicamente por e-mail ou redes sociais no período de 30 de Agosto até 14 de 

Novembro de 2018, este procedimento foi repetido por dez vezes ao longo deste 

período, sendo duas vezes pela própria associação através do disparo de e-mails para 

sua base de contatos. 

Os respondentes precisavam auto declarar-se subordinados a algum tipo de 

liderança nas áreas contábil, fiscal e ou financeira. 

As técnicas de coleta de dados são um conjunto de procedimentos com 

aplicação de instrumentos elaborados e técnicas selecionadas, corresponde à parte 

prática da coleta de dados (LAKATOS; MARCONI, 2010). 

O formulário enquanto técnica de coleta de dados situa-se entre o questionário 

e a entrevista. Logo, sua adequada aplicação exige que se considerem as 

recomendações referentes tanto à elaboração do questionário quanto à condição da 

entrevista (GIL, 2010, p. 107). 
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3.6 Instrumento de Coleta de dados 
 

Foi utilizado formulário eletrônico tipo survey com escala contínua intervalar 

para medição da intensidade do tipo Likert equilibrada43 de 7 (sete) pontos ou 

categorias. 

Segundo Hair, et. al. (2005) é preferível não usar menos de cinto categorias, 

pois os respondentes evitam os extremos, e uma escala de cinto pontos, torna-se uma 

de três escalas, contudo o autor afirma que uma escala de dez categorias para que 

bem aplicada dependerá no nível de experiência dos respondentes, neste sentido o 

autor ponderou em seu julgamento, por desconhecer os respondentes usar uma 

escala de 7 (sete) pontos. 

Como na definição de Hair et.al (2005) o desenvolvimento de um instrumento 

para medir um conceito dentro de uma escala é difícil e demorado, optou-se para este 

trabalho utilizar-se de escalas já previamente desenvolvidas. 

Para esta pesquisa, foram aplicados dois questionários que, juntos, somaram 

40 questões a serem respondidas. 

Parte deste total foi formado pelas questões do instrumento Multifactor 

Leadership Questionnaire (MLQ)® Form 6S, proposto por Bass e Avolio, 1992 (apud 

NORTHOUSE, 2016). Este instrumento é composto por 21 (vinte e uma) questões de 

liderança divididos em sete fatores: dois fatores formam a liderança transacional 

(Recompensa Contingente e Gerenciamento pela Exceção), quatro a liderança 

transformacional (Influência Idealizada ou carisma, Motivação Inspiracional, 

Estimulação Intelectual e Consideração Individualizada), e um fator denominado 

ausência de liderança ou laissez-faire.  

Contudo, o formulário original apresenta-se no idioma inglês, e é originalmente 

construído para capturar a auto percepção do líder, o que não era escopo deste 

trabalho, além da questão do idioma poder dificultar a coleta de respostas no Brasil. 

Para sanar estes problemas, as seguintes adaptações foram feitas, as 

perguntas foram modificadas para capturar a percepção do liderado sobre o líder, esta 

adaptação foi proposta por Moscon (2013) em sua tese de doutorado, que por sua vez 

utilizou o formulário já em português, a partir da tradução proposta por Marques et.al 

(2007). 

                                            
43 Segundo Hair, et.al (2005) escala equilibrada é aquela que possui categorias favoráveis e 
desfavoráveis em número igual. 
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Marques et.al (2007) já alertava ao fato de que as medidas, avaliadas em 

português apresentavam frequência de ambos os fatores e identificava 5 fatores e não 

7 como na escala original. 

Bass (2008) apesar de reforçar que o instrumento é uma medida confiável, 

também alerta para o fato de que a multicolinearidade das escalas e as dúvidas acerca 

da universalidade desse modelo fatorial são os principais questionamentos acerca 

dessa teoria, ou seja, mesmo o formulário original apresentado no idioma inglês, sofre 

críticas em torno de sua medida da liderança transformacional. Segundo Northouse 

(2016) alguns estudos contestaram a validade do MLQ. Em algumas versões do 

formulário, os quatro fatores da liderança transformacional se correlacionam 

altamente entre si, o que significa que eles não são fatores distintos. Além disso, 

alguns dos fatores transformacionais se correlacionam com os fatores transacionais e 

laissez-faire, o que significa que eles podem não ser exclusivos do modelo 

transformacional. 

Entretanto, o instrumento MLQ é considerado o instrumento mais usado 

mundialmente na avaliação de liderança segundo Marion, Gonzales (2014), Bass 

(2008) e Moscon (2013) que em sua tese elencou uma pesquisa mundial sobre o uso 

de instrumentos de medição onde o MLQ aparece em primeiro lugar dentre todos os 

outros instrumentos apresentados. 

O outro instrumento aplicado foi a Escala de Avaliação do Estilo Gerencial 

(EAEG) proposta por Melo (2004) que contém 19 perguntas, que possibilitam extrair 

3 estilos de liderança: relacionamento, tarefa e situacional. Esta escala foi 

desenvolvida no Brasil o que não precisou traduzir o idioma e sim aplicada de maneira 

original, apenas com alteração da escala intervalar, conforme explicado a seguir. 

Ambos os instrumentos foram aplicados utilizando escala tipo Likert de 7 

pontos, com os intervalos de 1-Nunca até 7-Sempre, conforme mencionado no item 

3.4 Pré-teste.  

O questionário em sua totalidade continha questões demográficas e outras 

sobre o perfil dos respondentes e dos avaliados que puderam estratificar: Gênero, 
faixa etária (e portanto geração) e posição hierárquica, tanto do líder quanto do 
liderado, além de grau de instrução, tempo de subordinação desta relação 
diádica, maturidade de cargo e de carreira do liderado e ainda o tipo, 
nacionalidade e Estado (ou unidade federativa do Brasil) de origem de 
organização em que ambos trabalham. 
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O fato de ter claro o enfoque da pesquisa garante profundidade do 

conhecimento, sendo esse estudo, portanto, especializado, o tema deve ser 

especializado para que possa ser tratado em profundidade. Entretanto, as próprias 

autoras destacam que existe o perigo da excessiva especialização, que pode 

prejudicar e elaboração científica do trabalho ao trazer uma visão unilateral do tema 

por parte do pesquisador (LAKATOS; MARCONI, 2010).  

O questionário foi disponibilizado através de link eletrônico utilizando-se a 

ferramenta Google forms, cujos dados das respostas foram encaminhados para uma 

planilha eletrônica do Excel. 

Em seguida os dados foram tabulados, e aplicou-se técnicas estatísticas 

descritivas, conforme textos a serem explicados a partir do item 3.8 a seguir. 

 

3.7 Matriz de amarração 
 

A matriz de amarração visa dar ao leitor um panorama claro sobre as perguntas 

feitas na survey e qual sua relação com os objetivos do trabalho: 
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Quadro 35 - Matriz de amarração. 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
 

3.8 Análise dos dados 
 

A preparação dos dados consiste em avaliar dados faltantes, edição e revisão 

dos dados (HAIR, et.al, 2005. p. 257). 

Antes de se realizar quaisquer testes de hipóteses envolvendo as dimensões 

da escala de EAEG, é necessário atestar primeiramente a qualidade das medidas 

utilizadas. Segundo Hair et al. (2009), o pesquisador, mesmo utilizando escalas bem 

definidas, ainda deve confirmar a validade e a dimensionalidade das medidas, 

garantindo que tais questões foram completamente examinadas, visto que quaisquer 

problemas não resolvidos neste estágio podem afetar a análise inteira, geralmente de 

maneiras não percebidas. 

Para tanto, o passo inicial é o de avaliar os dados brutos para identificar 

quaisquer problemas, incluindo questões como erros de entrada de informações, 

Fator Pergunta Teoria associada
Escala 

utilizada
É atencioso (a) no relacionamento com os subordinados 
É compreensivo (a) com as falhas e erros dos subordinados
Interessa-se pelos sentimentos dos subordinados
Demonstra respeito pelas ideias dos subordinados
Estimula os subordinados a darem opiniões sobre o trabalho
Estimula a apresentação de novas ideias no trabalho
Demonstra confiança nos subordinados
Mostra-se acessível aos subordinados
Encontra tempo para ouvir os membros do grupo

Dá maior ou menor liberdade de trabalho ao subordinado dependendo da sua disposição para realizar a tarefa
Dá liberdade de trabalho aos subordinados que se mostram seguros diante da tarefa a ser executada

Dá maior ou menor liberdade de trabalho ao subordinado, dependendo da sua competência para realizar a tarefa
Dá liberdade de trabalho aos subordinados que se mostram motivados para executar a tarefa

Coloca o trabalho em primeiro lugar
É rígido (a) no cumprimento dos prazos estabelecidos
Valoriza a disciplina e a subordinação (hierarquia)
Indica aos membros do grupo as tarefas específicas de cada um
Pede que os membros do grupo sigam normas e regras estabelecidas
Valoriza o respeito à autoridade

Faz você e seus colegas se sentirem bem ao lado dele (a)
Eu e meus colegas temos plena confiança em nosso (a) líder
Eu e meus colegas sentimos orgulho de trabalhar com nosso (a) líder

Expressa com poucas palavras o que você e seus colegas podem e devem fazer
Ele (a) passa uma imagem empolgante sobre o que eu e meus colegas podemos fazer
Ele (a) ajuda a mim e aos meus colegas a encontrarmos significado no nosso trabalho

Faz com que você e seus colegas pensem sobre os antigos problemas de uma nova maneira
Proporciona a mim e aos meus colegas novas maneiras de olhar as coisas problemáticas
Ele (a) consegue que eu e meus colegas repensemos ideias que nós nunca havíamos questionado antes

Ajuda no seu desenvolvimento e no de seus colegas
Deixa que eu e meus colegas saibamos o que ele acha do que estamos fazendo
Dá atenção pessoal aos empregados que parecem rejeitados

Diz a você e aos seus colegas o que fazer se quiserem ser recompensados pelo trabalho
Reconhece/recompensa quando eu e meus colegas alcançamos as metas
Chama a atenção para o que eu e meus colegas podemos conseguir pelo que realizamos

Fica satisfeito quando os empregados atingem os padrões desejados
Enquanto as coisas estiverem funcionando meu (minha) superior imediato não tenta mudar nada
Diz os padrões que eu e meus colegas temos que saber para conduzir o nosso trabalho

Se contenta em deixar que os empregados continuem trabalhando da mesma forma de sempre
Não importa o que eu e meus colegas queremos fazer, está tudo bem para o nosso superior imediato
Pergunta a mim e aos meus colegas somente o que é absolutamente essencial

Estimulação Intelectual

Consideração individual

Recompensa contingente

Gerenciamento por 
exceção

Laissez-faire 

Relacionamento: o lider 
tem enfoque mais 
direcionado à pessoas

vide item 2.4.3 página 61 
em diante

Situacional: as 
contingências definem o 
estilo de liderança
vide item: 2.4.4 página 72 
em diante

Tarefa: o líder tem 
enfoque mais direcionado 
à tarefa

vide item 2.4.3 página 61 
em diante

Influência idealizada

Motivação inspiracional

Teoria dos 
Estilos

veja capítulo 
2.4.3 A teoria 

comportamental 
e os estilos de 

liderança

Liderança 
transformacional

veja capítulo 
2.4.6 A teoria da 

liderança 
transformacional 

página 92 em 
diante

Liderança 
transacional 

vide item 2.4.5 A 
teoria da 
liderança 

transacional 
página 88 em 

diante
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casos faltantes (missing values) e casos atípicos (outliers). A análise das tabelas de 

frequência das variáveis não identificou casos faltantes e erros de entrada de 

informações. Por esta razão, apenas o teste de detecção de outliers foi realizado. 

O segundo passo na análise foi a exploração das dimensões das medidas, 

realizada através da análise fatorial exploratória (AFE). De acordo com Hair et al. 

(2009), a AFE explora os dados e fornece ao pesquisador informações sobre quantos 

fatores são necessários para melhor representar os dados. É uma ferramenta em que 

os fatores são derivados de resultados estatísticos e não de teoria, mas fornece uma 

visão de como os dados estão representados. 

Por ser uma técnica exploratória, a AFE não permite confirmar teorias ou 

modelos de mensuração. Neste caso, a técnica indicada é a Análise Fatorial 

Confirmatória (AFC), que é uma técnica multivariada utilizada para testar e confirmar 

uma relação pré-especificada. A AFC é semelhante à AFE em alguns aspectos, 

porém, em contraste com a primeira, o pesquisador deve especificar a priori o número 

de fatores que existem dentro de um conjunto de variáveis e sobre qual fator cada 

variável irá carregar antes que qualquer resultado possa ser computado. Ela testa o 

grau em que o padrão a priori de cargas fatoriais do pesquisador representa os dados 

reais, permitindo assim, confirmar ou rejeitar teorias pré-concebidas (HAIR et al., 

2009). 

Neste sentido, uma terceira etapa de AFC foi conduzida para validar as escalas 

de EAEG e MLQ, procurando atestar a confiabilidade e a validade das mesmas. Neste 

sentido, analisou-se o modelo de mensuração, a confiabilidade e as validades de 

construto, convergente e discriminante. 

Com as medidas testadas, o último passo na análise de dados consistiu na 

realização dos testes de hipóteses para avaliar as diferenças entre perfis de liderança 

para diferentes características sociodemográficas. Neste caso, optou-se pelo uso do 

teste não paramétrico para amostras independentes de Kruskal-Wallis, visto que não 

foi possível atender aos pressupostos básicos de normalidade multivariada do teste 

de análise de variância (ANOVA). O teste de Kruskal-Wallis (KW) é um teste não 

paramétrico utilizado para comparar três ou mais populações, sendo uma extensão 

do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney. Ele é usado para testar a hipótese nula de que 

todas as populações possuem funções de distribuição iguais contra a hipótese 

alternativa de que ao menos duas das populações possuem funções de distribuição 

diferentes. É o teste estatístico análogo ao teste F utilizado na ANOVA 1 fator. 
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Enquanto a análise de variância dos testes dependem da hipótese de que todas as 

populações em confronto são independentes e normalmente distribuídas, o teste de 

Kruskal-Wallis não coloca nenhuma restrição sobre a comparação. 

A figura 26, apresenta os principais passos adotados na análise dos dados: 

 

Figura 26 - Passos na análise de dados. 

 
FONTE: autor (2018). 
 

3.8.1 Detecção de outliers 
 

Como procedimento preliminar de uma análise multivariada, Hair et al. (1998) 

recomendam a identificação e eliminação de casos atípicos nos dados, os chamados 

outliers ou casos extremos. Segundo os autores, os outliers impactam negativamente 

as correlações entre os itens das variáveis, o que pode prejudicar sensivelmente as 

análises multivariadas. Por esta razão, procedeu-se primeiramente a detecção de 

casos extremos na amostra, adotando-se uma premissa bastante conservadora, 

sendo que o único caso atípico identificado foi retirado da amostra para as análises 

subsequentes. 

 

3.8.2 Análise fatorial exploratória 
 

A análise fatorial é uma técnica estatística destinada essencialmente à redução 

e sumarização de dados. Ela se comporta como uma técnica de interdependência, no 

sentido de que se examina todo um conjunto de relações interdependentes. De acordo 

com Fávero et al. (2009), cada variável é expressa como uma combinação linear de 

fatores subjacentes. De forma semelhante, os próprios fatores podem ser expressos 

como combinações lineares das variáveis observadas. De acordo com Malhotra 

(2001), a análise fatorial é utilizada nas seguintes circunstâncias: 

 Para identificar dimensões latentes ou fatores que expliquem as correlações 

entre um conjunto de variáveis; 

Passo 1

• Detecção de 
outliers

Passo 2

• Análise 
Fatorial 
Exploratória

Passo 3

• Análise 
Fatorial 
Confirmatória

Passo 4

• Teste de 
hipóteses
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 Para identificar um conjunto novo, menor, de variáveis não-correlacionadas 

na análise multivariada subsequente (regressão ou análise discriminante);  

 Para identificar, em um conjunto maior, um conjunto menor de variáveis que 

se destacam para uso em uma análise multivariada subsequente. 

Na formulação de um problema de análise fatorial, as variáveis a serem 

incluídas na análise devem ser especificadas com base em pesquisa anterior, na 

teoria e no julgamento do pesquisador, devendo ser medidas em escala de intervalo 

ou de razão. No tocante a presente pesquisa, a técnica de análise fatorial foi 

empregada para fins exploratórios, com o intuito de avaliar as dimensões latentes aos 

19 itens da escala de EAEG e os 21 itens da escala de MLQ, medidos por meio de 

uma escala Likert de 7 pontos. 

Referente às premissas críticas da análise fatorial, Hair et al. (1998) relata que 

elas são muito mais conceituais do que estatísticas. Do ponto de vista estatístico, os 

efeitos da normalidade, homocedasticidade e linearidade se aplicam somente na 

extensão em que depreciam as correlações observadas. Apenas a normalidade é 

necessária se um teste estatístico é aplicado à significância dos fatores, que não é o 

caso desta pesquisa, visto que esta fase da análise possui apenas carácter 

exploratório e preliminar. Uma análise fatorial confirmatória será realizada mais 

adiante. 

Em adição às bases estatísticas, o pesquisador também deve avaliar a 

existência de correlação entre as variáveis, premissa essencial para justificar a 

utilização da técnica. Um primeiro teste importante para avaliar a qualidade da análise 

fatorial, com vistas à verificação dessa premissa, é o teste de esfericidade de Bartlett 

(Bartlett Test of Sphericity), que testa a hipótese de que a matriz de correlação é uma 

matriz identidade (diagonal igual a 1 e todas as outras medidas iguais a 0). Em outras 

palavras, testa-se a existência de correlação entre as variáveis. Essa hipótese nula 

pode ser rejeitada para valores de significância menores que 0,05, se um nível de 

significância de 5% for adotado. Porém, o teste de esfericidade de Bartlett não pode 

ser considerado como um teste forte para atestar as premissas da análise fatorial. De 

acordo com Pereira (2001), o teste de Bartlett fornece uma medida sintética que não 

deve impedir o pesquisador de, eventualmente, consultar uma matriz de significâncias 

das correlações. 

A medida KMO-MSA (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) é 

uma outra medida considerada para investigar as premissas da análise fatorial. 
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Segundo Pereira (2001), a medida KMO representa a razão da soma dos quadrados 

das correlações de todas as variáveis, dividida por essa mesma soma acrescentada 

da soma dos quadrados das correlações parciais de todas as variáveis. Quando as 

correlações parciais forem muito pequenas, o KMO terá o valor próximo a 1 e indicará 

perfeita adequação dos dados para a análise fatorial. De acordo com Fávero et al. 

(2009), os valores críticos do KMO são os seguintes: 

 Valores entre 1 e 0,9: adequação muito boa dos dados à análise fatorial; 

 Valores entre 0,8 e 0,9: adequação boa dos dados à análise fatorial; 

 Valores entre 0,7 e 0,8: adequação média dos dados à análise fatorial; 

 Valores entre 0,6 e 0,7: adequação razoável dos dados à análise fatorial; 

 Valores entre 0,5 e 0,6: má adequação dos dados à análise fatorial; 

 Valores menores do que 0,5: adequação inaceitável dos dados à análise 

fatorial. 

Segundo Fávero et al. (2009), outra análise que deve ser avaliada para medir 

a adequação da análise fatorial é a matriz de anti-imagem. De acordo com o autor, a 

matriz de correlações anti-imagem contém os valores negativos das correlações 

parciais, sendo uma forma de obter indícios acerca da necessidade de eliminação de 

determinada variável do modelo fatorial. De forma similar à estatística KMO, é possível 

calcular uma Medida de Adequação da Amostra, ou Measure of Sampling Adequacy 

(MSA) para cada variável.  

A diagonal principal da matriz de anti-imagem gerada como output pelo 

software SPSS fornece os valores de MSA. De acordo com Fávero et al. (2009), é de 

se esperar que, quanto maiores forem tais valores, melhor será a utilização da Análise 

Fatorial. Entretanto, se alguma variável apresentar baixo valor na diagonal principal e 

alto valor fora dela, talvez haja necessidade de excluí-la do modelo. 

Além da matriz de anti-imagem, a estatística de comunalidade é outra forma de 

identificar variáveis que podem não estar sendo bem explicadas pelo modelo fatorial 

e que poderiam ser eliminadas do modelo. De acordo com Hair et al. (1998), a 

comunalidade é a quantia total de variância que uma variável original compartilha com 

todas as outras variáveis incluídas na análise. A comunalidade inferior a 0,50 significa 

que menos da metade da variância do item foi levada em conta na identificação do 

construto latente.  

Muitos autores sugerem que itens que contém comunalidade abaixo de 0,50 

automaticamente devem ser excluídos da análise. Como relata Ladeira (2010), é 
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prática comum na purificação de escala através da análise fatorial de rejeitar 

automaticamente os itens que possuírem baixas comunalidades. Entretanto, o autor 

atenta ao risco de se estar criando o dogma da “comunalidade 0,5”. Segundo o autor, 

o pesquisador deve analisar a relação com o objeto de estudo e não apenas resumir 

a decisão a um nível ideal para todas as pesquisas, isto é, de automaticamente excluir 

itens com comunalidade inferior a 0,5.  

Finalmente, uma última premissa da análise fatorial, de caráter conceitual, é 

relacionada ao grupo de variáveis selecionadas na amostra. Segundo Hair et al. 

(1998), a premissa básica da análise fatorial é a de que existe uma estrutura 

subjacente ao grupo de variáveis consideradas. Baseado nessa premissa, é uma 

responsabilidade do pesquisador assegurar que os padrões observados são 

conceitualmente válidos e apropriados para o estudo com a análise fatorial, pois a 

técnica não tem meios de fazer isso a não ser analisar as correlações entre as 

variáveis. 

O passo seguinte é a escolha de um método de extração. De acordo com 

Fávero et al. (2009), quando o método de componentes principais (ACP) é utilizado, 

os fatores são extraídos de tal forma que o primeiro fator responda pela mais alta 

variância nos dados; o segundo fator responda pela segunda variância mais alta e 

assim por diante. Esse método se baseia na variância total dos dados e é indicado 

quando o objetivo do pesquisador é reduzir os dados para a obtenção do número 

mínimo de fatores necessários para explicar o máximo de variância representada 

pelas variáveis originais. Entretanto, quando o objetivo é identificar fatores ou 

dimensões latentes que reflitam o que as variáveis têm em comum, a análise de 

fatores comuns (AFC) é o método mais apropriado, que tem seus fatores estimados 

com base na variância comum. Como o objetivo do uso da técnica para esta etapa da 

pesquisa é identificar os fatores latentes aos dados, o método de fatores comuns ou 

fatoração do eixo principal foi o método escolhido. 

Definido o método de extração, o passo seguinte é a definição do número de 

fatores. De acordo com Malhotra (2001), as principais abordagens para se determinar 

o número de fatores são as seguintes: 

1. Determinação a priori, quando o pesquisador já sabe de antemão quantos 

fatores devem ser criados;  

2. Determinação com base em autovalores, em que são retidos os fatores com 

autovalores superiores a 1,0;  
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3. Determinação gráfica, com base no declive do gráfico scree plot;  

4. Determinação com base na variância, em que o número de fatores é 

determinado de forma que a percentagem acumulada da variância extraída pelos 

fatores atinja um nível satisfatório (mínimo sugerido é de 60%); 

5. Determinação com base em confiabilidade meio a meio, na qual a amostra 

é dividida ao meio, fazendo-se uma análise fatorial sobre cada metade. Selecionam-

se então os fatores com elevada carga fatorial ao longo das duas sub amostras; e 

6. Determinação com base em testes de significância dos autovalores 

separados. 

De acordo com Malhotra (2001), as cargas fatoriais representam as correlações 

entre os fatores e as variáveis. Altos valores para as cargas fatoriais indicam que o 

fator e a variável estão estreitamente correlacionados. Entretanto, embora a matriz 

inicial de fatores indique a relação entre os fatores e variáveis individuais, ela 

raramente resulta em fatores que podem ser interpretados facilmente, porque os 

fatores são correlacionados com muitas variáveis. Nesse caso, utiliza-se um 

procedimento de rotação para transformar a matriz de fatores em uma matriz mais 

simples e mais fácil de interpretar. Por meio da rotação, a matriz de fatores é 

transformada de tal forma a fim de deixar cada uma das variáveis com cargas altas 

para apenas um fator e cargas baixas para os outros fatores. Se os eixos são mantidos 

em ângulos retos, a rotação se diz ortogonal, tendo como resultados fatores não-

correlacionados.  

Segundo Malhotra (2001), o método de rotação mais comumente utilizado é o 

processo Varimax, que é um método ortogonal de rotação que minimiza o número de 

variáveis com altas cargas sobre um fator, reforçando assim a interpretabilidade dos 

fatores. Entretanto, no caso de os fatores serem altamente correlacionados na 

população, é possível usar neste caso a rotação oblíqua, onde os eixos não se 

mantêm em ângulo reto. A matriz rotacionada de fatores constitui a base para a 

interpretação dos fatores. 

Por fim, de acordo com Hair et al. (1998), é possível calcular escores fatoriais 

para cada entrevistado. Alternativamente, é possível escolher variáveis substitutas, 

examinando-se a matriz de fatores e selecionando-se para cada fator uma variável 

com a mais alta carga, ou a segunda maior carga. Outra possibilidade é a utilização 

de uma escala somada, que pode ser formada pela combinação de várias variáveis 

individuais em uma única medida composta.  
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Em resumo, as principais características da análise fatorial exploratória 

empregada nesta pesquisa foram as seguintes: 

 Método de fatoração do eixo principal ou análise de fator comum (AFC) 

 Rotação Varimax e Direct Oblimin (quando fatores correlacionados) 

 Teste de Bartlett: p.valor< 0,05 

 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) > 0,7 

 Medida da adequacidade da amostra (MSA): MSA dos itens > 0,5 

 Comunalidades individuais dos itens > 0,5 

 Variância total explicada > 0,5 (pesquisa exploratória), com eigen values>1 

 Cargas fatoriais > 0,7 

 

3.8.3 Análise confirmatória do modelo de mensuração 
 

De acordo com Hair et al. (2009), a Análise Fatorial Confirmatória (AFC) é uma 

técnica multivariada que é utilizada para fornecer um teste confirmatório de teorias de 

mensuração. Uma teoria de mensuração específica como variáveis medidas 

representam lógica e sistematicamente fatores envolvidos em um modelo teórico e a 

forma como construtos conceituais são operacionalizados é referido como o modelo 

de mensuração adotado.  

Para sustentar uma teoria de mensuração, o pesquisador deve fornecer 

evidências de validade do modelo de mensuração, que conforme relatam Hair et al. 

(2009), pode ser verificado através da evidência específica de validade de construto 

(convergente e discriminante) das medidas e também pela qualidade de ajuste do 

modelo. Para a verificação da validade convergente das medidas, foram utilizados os 

seguintes procedimentos: 

 Cargas fatoriais padronizadas dos itens significantes e maiores do que 
0,5. De acordo com Hair et al. (2009), altas cargas sobre um fator indicariam que elas 

convergem para algum ponto em comum, e no mínimo, todas as cargas fatoriais 

devem ser estatisticamente significantes, mas como uma carga significante ainda 

poderia ser relativamente fraca, uma regra prática seria a de utilizar cargas 

padronizadas de no mínimo 0,5, e idealmente maiores do que 0,7. 

 Variância extraída média (AVE – average variance extracted) de no 
mínimo 0,5 (50%) em um conjunto de itens de cada construto. Isto indica, segundo 
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Hair et al. (2009), que a variância explicada pela estrutura fatorial latente imposta 

sobre a medida é superior ao erro (variância não explicada). 

 Coeficiente de confiabilidade alpha de Cronbach superior a 0,6. 
Conforme Hair et al. (1998), valores acima de 0,7 para alpha são ideais, mas alguns 

pesquisadores sugerem que, para estudos exploratórios, um valor acima de 0,60 pode 

ser utilizado. 

 Confiabilidade composta (CR – Composite Reliability) superior a 0,7. 
Conforme Hair et al. (2009, p. 592), “elevada confiabilidade de construto indica a 

existência de consistência interna, o que significa que todas as medidas 

consistentemente representam o mesmo construto latente”. 

Para a verificação da validade discriminante das medidas, foram utilizados os 

seguintes procedimentos: 

 Cargas cruzadas baixas (menores do que 0,6) e carga maior no 
construto a qual o item está relacionado. De acordo com Malhotra (2001), a 

validade discriminante mostra até que ponto uma medida não se correlaciona com 

outros construtos dos quais se supõe que difira, envolvendo a demonstração de falta 

de correlação entre os diferentes construtos. Churchill (1979) sugere que a validade 

discriminante de uma medida não deve se relacionar de modo forte com medidas que 

são supostamente diferenciadas, mas segundo Vieira (2011), isso não implica que 

algum grau de associação possa existir. 

 Raíz da variância média extraída (AVE) de cada construto deve ser 
maior do que a correlação entre os construtos – critério de Fornell Larcker. 
Segundo este critério, compara-se as raízes quadradas dos valores das AVEs de cada 

construto com as correlações (de Pearson) entre os construtos (ou variáveis latentes. 

Para caracterizar a validade discriminante, as raízes quadradas das AVEs devem ser 

maiores do que as correlações entre os construtos (FORNELL; LARCKER, 1981).  

O método de estimação utilizado para avaliar o modelo de mensuração foi o de 

mínimos quadrados parciais (partial least squares – PLS), através do software 

estatístico SmartPLS 3.0. De acordo com Ringle, Silva e Bido (2014), este método 

busca atender situações muito frequentes em pesquisa, tais como a ausência de 

distribuições simétricas das variáveis mensuradas e teoria em fase inicial ou com 

pouca “cristalização”, que é o caso da presente pesquisa, em que as variáveis 

consideradas possuem distribuições assimétricas (negativas). Referente ao software 

utilizado para estimação do modelo, os autores relatam que “o uso crescente do 
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SmartPLS vem mostrando a robusteza e aplicabilidade do modelo nas pesquisas da 

área” (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014, P. 54). 

 

3.9 Resumo dos procedimentos metodológicos: 
 
Quadro 36 - Resumo dos procedimentos metodológicos. 

Questões Respostas  

Enfoque da pesquisa Quantitativa- Descritiva 

Seleção de amostra Profissionais das áreas de contabilidade 
e finanças 

Técnica de coleta de dados Questionários (survey) 

Técnica de análise de dados Modelos Estatísticos 

Objetivos Identificar os principais estilos de 
liderança encontrados nas áreas 
contábil e financeira 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Este capítulo explana os resultados da pesquisa de campo realizada. Destaca-

se que a análise dos dados utilizou a tabulação das respostas de 279 questionários 

respondidos de forma online. 

 

4.1 Análise de outliers 
 

A busca por casos extremos, atípicos ou outliers tem como objetivo a detecção 

e eliminação de respondentes que fogem muito do padrão comum de respostas, como 

por exemplo, aqueles respondentes que preenchem o questionário de forma aleatória 

e sem nenhum tipo de critério (avaliam questões similares com notas opostas). De 

acordo com Hair et al. (2009, p.77), “considera-se como um valor incomum em uma 

variável por ser alto ou baixo, ou uma combinação ímpar de valores ao longo de 

diversas variáveis que tornam a observação marginal em relação às outras”. Segundo 

os autores, essas observações de um ponto de vista prático, podem ter um efeito 

sensível sobre qualquer tipo de análise empírica. 

Segundo Hair et al. (2009), os casos extremos podem ser identificados por 

diversas perspectivas: na forma univariada, bivariada ou multivariada. Na detecção 

univariada, a distribuição das observações deve ser examinada, selecionando-se 

como outliers aqueles casos que se encontrarem muito afastados das outras 

observações. Em complemento à detecção univariada, pares de variáveis (detecção 

bivariada) podem ser avaliadas conjuntamente por meio de um gráfico de dispersão. 

Casos que encontrarem-se notadamente muito fora da abrangência das outras 

observações podem ser notados como pontos isolados no gráfico de dispersão. 

Finalmente, a terceira forma de identificar casos extremos é por meio da detecção 

multivariada, que implica na avaliação de cada observação ao longo de um grupo de 

variáveis. Como muitas das análises multivariadas incluem mais do que duas 

variáveis, o pesquisador precisa de uma forma objetiva medir a posição 

multidimensional de cada observação em relação a algum ponto comum. Neste caso, 

a distância de Mahalanobis pode ser utilizada para este propósito.  

A distância de Mahalanobis, de acordo com Hair et al. (2009), representa uma 

medida de distância no espaço multidimensional entre uma observação (vetor 

respondente) e a média central considerando todas as observações (vetor médio), 
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fornecendo uma medida comum de centralidade multidimensional. Em outras 

palavras, a distância de Mahalanobis é a distância de um caso até o centróide da 

amostra, onde o centroide é o ponto criado pela intersecção das médias de todas as 

variáveis.  

De acordo com Hair et al. (1998), a distância de Mahalanobis possui 

propriedades estatísticas que tornam possível a utilização de testes de significância. 

Dada a natureza dos testes estatísticos, os autores sugerem a adoção de um ponto 

crítico de corte bastante conservador, como por exemplo, para uma probabilidade de 

p<0.001. Nestas circunstâncias, um caso seria considerado outlier se o valor da 

distância de Mahalanobis (D2) para este caso for superior ao valor crítico de uma 

distribuição χ2 com k graus de liberdade e p=0.001. 

No caso da presente pesquisa, a detecção univariada e bivariada não seriam 

indicadas, visto que as escalas utilizadas são intervalares e possuem apenas 7 pontos 

(valores de 1 a 7). Como a abrangência de valores da escala não é grande, a 

probabilidade de que todos os valores da escala sejam selecionados é maior, mesmo 

os valores extremos da escala, tornando assim difícil a decisão de eliminação de 

respondentes por estes métodos.  

Por essa razão, procedeu-se apenas a detecção multivariada para identificação 

dos casos extremos através do método da distância de Mahalanobis conforme 

sugestão de Hair et al. (1998), calculada sobre as 41 questões utilizadas para 

caracterizar o perfil de líderes (19 variáveis da EAEG, 21 variáveis da MLQ), 

assumindo-se uma postura mais conservadora na definição dos casos extremos 

multivariados. 

O tamanho inicial da amostra de respondentes que preencheu integralmente 

as 40 questões citadas acima totalizou 279 casos válidos, sendo calculada para cada 

um deles a distância de Mahalanobis. Os Gráficos 1 e 2 apresentam respectivamente 

o diagrama em caixa Boxplot e o histograma das distâncias de Mahalanobis 

calculadas para a amostra total de casos. Considerando a distribuição χ2 com 40 graus 

de liberdade e uma probabilidade p= 0,00001, o valor crítico de corte considerado foi 

de 91,55. Nestas circunstâncias, 17 casos (6,1% da amostra) seriam considerados 

como outliers. Entretanto, analisando o histograma da distância de Mahalanobis, 

adotou-se uma postura mais conservadora e optou-se pela exclusão de apenas o caso 

mais extremo, que notadamente se distanciava dos outros casos. Desta forma, a 

amostra final considerada na pesquisa foi de 278. 
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Gráfico 1- Boxplot dist. Mahalanobis considerando amostra total. 

 
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 

 

Gráfico 2 - Histograma dist. Mahalanobis considerando a amostra total. 

 
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 
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4.2 Caracterização do perfil amostral 
 

4.2.1 Perfil do respondente em relação a gênero 
 

Foram amostrados 278 colaboradores liderados, sendo 64,7% homens e 35,3% 

mulheres, índices demonstrados na tabela 1: 

 
Tabela 1 - Frequência de gênero do respondente. 

Categoria f f% f% acum 

Homem 180 64,7 64,7 

Mulher 98 35,3 100,0 

Total 278 100,0   
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 

 

4.2.2 Perfil do respondente em relação a idade 
 

A maioria dos respondentes está na faixa etária de 36 a 45 anos de idade 

(40,3%), seguidos pelos liderados de 46 a 60 anos de idade (25,9%) e os de 26 a 35 

anos de idade (23,7%), totalizando 89,9% dos respondentes. Os liderados até 25 anos 

representam outros 6,1%, enquanto que os maiores de 61 anos apenas 4%, conforme 

tabela 2: 

 

Tabela 2 - Frequência de idade do respondente. 

Categoria f f% f% acum 

Até 25 anos 17 6,1 6,1 

26 a 35 anos 66 23,7 29,9 

36 a 45 anos 112 40,3 70,1 

46 a 60 anos 72 25,9 96,0 

61 ou mais 11 4,0 100,0 

Total 278 100,0   
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 
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4.2.3 Perfil do respondente em relação a escolaridade 
 

No que tange ao nível de escolaridade, percebe-se uma amostra bastante 

escolarizada. Somam-se 265 casos ou 95,3% em nível superior. A maioria dos 

respondentes possui ou está cursando algum tipo de pós-graduação (74,5%), seja 

MBA (62,9%), mestrado (9,4%) ou doutorado (2,2%). Cerca de 23% dos respondentes 

possuem ou estão cursando nível superior. Uma pequena parcela declara que não 

possui formação ou nível técnico/ profissionalizante (2,5%). Esses dados podem ser 

visualizados na tabela 3: 

 
Tabela 3 - Frequência de nível de escolaridade do respondente. 

Categoria F f% f% acum 
Sem formação ou Nível 
técnico/profissionalizante 7 2,5 2,5 

Graduado/Graduando 64 23 25,5 
Pós-graduado/Pós-graduando (inclui 
MBA) 175 62,9 88,5 

Mestre/Mestrando 26 9,4 97,8 
Doutorado/Doutorando e acima 6 2,2 100,0 

Total 278 100,0   
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 

 

4.2.4 Perfil do respondente em relação ao Estado de origem 
 

Quanto aos estados brasileiros ou UF (Unidades Federativas) em que os 

respondentes trabalham, apesar de ser uma pesquisa nacional, observa-se que a 

grande maioria deles é de São Paulo (88,5%), seguidos pelos respondentes do Rio 

de Janeiro (2,9%), Minas Gerais (2,5%) e outros (Acre, Bahia, Distrito Federal, Mato 

Grosso do Sul, Pernambuco e Pará - 2,5%). Em percentual também semelhante, 

estão os respondentes do Rio Grande do Sul e Curitiba, ambos representando 1,8% 

dos dados aferidos, dados estes apresentados na tabela 4: 

 
Tabela 4 - Frequência da UF onde respondente trabalha. 
 

Categoria f f% f% acum 
São Paulo (SP) 246 88,5 88,5 
Rio de Janeiro (RJ) 8 2,9 91,4 
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Minas Gerais (MG) 7 2,5 93,9 
Outros (AC, BA, DF, MS, PE, 
PA) 7 2,5 100 

Rio Grande do Sul (RS) 5 1,8 95,7 
Paraná (PR) 5 1,8 97,5 

Total 278 100,0  
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 

 

4.2.5 Perfil do respondente em relação ao tipo de organização em que 
trabalham 

 

Quanto ao tipo de organização que os respondentes trabalham, a maioria 

pertence ao setor de serviços (36,0%), seguidos por profissionais que laboram em 

indústrias (28,1%). Já os respondentes que exercem função laborativa no setor 

contábil representam 12,6%, enquanto o varejo representa 10,1% e o setor financeiro 

7,9%. Nota-se que 94,7% pertence ao setor privado e (5,4%) ao setor público, 

denominado como governo, ONGs e outros, conforme amostras constantes na tabela 

5. Os setores de serviços, indústria, varejo, governo, ONGs e outros significam que 

os respondentes atuam em áreas financeira/contábil de empresas destes segmentos, 

de modo que contabilidade representa escritórios de contabilidade, que apesar de 

poderem ser enquadrados como serviços, para esta pesquisa obedeceram à 

classificação que se encontra na Tabela 5: 

 

Tabela 5 - Frequência de tipo de organização do respondente. 
Categoria f f% f% acum 
Serviços 100 36,0 84,5 
Indústria 78 28,1 48,6 
Contabilidade 35 12,6 12,6 
Varejo 28 10,1 94,6 
Financeiro 22 7,9 20,5 
Governo, ONG e Outros 15 5,4 100,0 
Total 278 100,0   

FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 

 

4.2.6 Perfil do respondente em relação as áreas em que trabalham 
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Dentre os respondentes, enfatiza-se que a maioria atua na área financeira 

(35,3%) ou contábil (26,6%). A área fiscal ou tributária representa 20,9%, sendo que 

o total de respondentes que indicou trabalhar em/ou todas as áreas (contábil, fiscal, 

tributária e/ou financeira) representou 17,3%, conforme tabela 6: 

Tabela 6 - Frequência de área em que o respondente trabalha. 
Categoria f f% f% acum 
Financeira 98 35,3 61,9 
Contábil 74 26,6 26,6 
Fiscal ou tributária 58 20,9 82,7 
Contábil, Fiscal, Tributária 
e/ou Financeira 48 17,3 100,0 

Total 278 100,0   
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 

 

4.2.7 Perfil do respondente em relação a origem das empresas que trabalham 
 

No tocante à origem das empresas, conforme observa-se na tabela 7, os 

respondentes assinalam serem em sua maioria nacionais (62,2%), sendo que apenas 

37,8% são internacionais. 

A base de dados de empresas associadas da ANEFAC possui em 2018 uma 

proporção de 74% empresas nacionais e 26% empresas internacionais, embora os 

percentuais de respondentes sejam diferentes, em medida de grandeza e proporção 

não é tão díspar com os dados esperados de respostas e cobertura de empresas 

pesquisadas. 

 

Tabela 7 - Frequência de origem de empresa que o respondente trabalha. 
Categoria f f% f% acum 

Nacional 173 62,2 62,2 

Internacional 105 37,8 100,0 

Total 278 100,0   
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 

 

4.2.8 Perfil do respondente em relação a posição hierárquica que ocupam 
 

Em referência a posição hierárquica dos respondentes, a maior parte dos 

liderados indicou estar em cargos de alta posição hierárquica corporativa (66,2%), 
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sendo gerência (24,5%), diretoria (23,7%) e supervisão/coordenação (18,0%), em 

contrapartida à analistas, assistentes, cargo técnico ou especialista sem subordinados 

(18,3%) ou com subordinados (15,5%), de acordo com a tabela 8: 

Tabela 8 - Frequência de posição hierárquica do pesquisado. 

Categoria f f% f% 
acum 

Analista, Assistente, cargo técnico 
ou especialista sem subordinado (s) 51 18,3 18,3 

Analista, Assistente, cargo técnico 
ou especialista com subordinado (s) 43 15,5 33,8 

Supervisor/Coordenador (a) 50 18,0 51,8 
Gerente 68 24,5 76,3 
Diretor (a) 66 23,7 100,0 
Total 278 100,0   

FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 

 

4.2.9 Perfil do respondente em relação ao tempo de trabalho no cargo atual 
 

Sintetizando no que concerne ao tempo de trabalho no cargo atual, os dados 

mostram que uma grande parcela dos respondentes está na vigência do ofício a mais 

de 3 anos (68,7), sendo 28,10% entre 3 e 5 anos, 19,4% entre 6 e 10 anos, 10,4% 

entre 11 e 19 anos e 10,8% acima de 20 anos. Apenas 16,2% dos respondentes 

disseram estar no cargo atual há menos de 12 meses. A tabela 9 apresenta as 

frequências de tempo no cargo atual dos respondentes. 

 

Tabela 9 - Frequência de tempo em que trabalha no cargo atual. 
Categoria f f% f% acum 
1 a 12 meses 45 16,2 16,2 
Entre 1 e 2 anos 42 15,1 31,3 
Entre 3 e 5 anos 78 28,1 59,4 
Entre 6 e 10 anos 54 19,4 78,8 
Entre 11 e 19 anos 29 10,4 89,2 
20 anos e/ou acima 30 10,8 100,0 

Total 278 100,0   
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 

 

4.2.10  Perfil do respondente em relação ao tempo de carreira 
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Já referente ao tempo de carreira, ou trajetória profissional total, os resultados 

mostram que a amostra de respondentes é formada por profissionais experientes 

(77,3%). Cerca de 35,6% possuem entre 11 e 19 anos de carreira e outros 41,7% 

possuem tempo superior a 20 anos (41,7%), enquanto que apenas 5,1% possuem 

tempo de carreira inferior a 2 anos. Esses dados são mostrados na tabela10: 

 

Tabela 10 - Frequência de tempo de carreira. 
Categoria f f% f% acum 

1 a 12 meses 11 4,0 4,0 

Entre 1 e 2 anos 3 1,1 5,0 

Entre 3 e 5 anos 14 5,0 10,1 

Entre 6 e 10 anos 35 12,6 22,7 

Entre 11 e 19 anos 99 35,6 58,3 

20 anos e/ou acima 116 41,7 100,0 

Total 278 100,0   
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 

 

4.2.11  Perfil do respondente em relação ao tempo de subordinação do líder 
avaliado 

 

No que tange ao tempo de subordinação ao líder avaliado, a grande maioria 

(73,4%) dos respondentes está subordinada ao líder avaliado há mais de 1 ano, o que 

representa um tempo razoável para conhecer e avaliar o líder. Apenas 26,6% dos 

respondentes disseram estar subordinados ao líder avaliado há menos de 12 meses. 

Os dados são mostrados na tabela 11: 

 

Tabela 11 - Frequência de tempo de subordinação líder avaliado. 
Categoria f f% f% acum 
1 a 12 meses 74 26,6 26,6 
Entre 1 e 2 anos 62 22,3 48,9 
Entre 3 e 5 anos 76 27,3 76,3 
Entre 6 e 10 anos 29 10,4 86,7 
Entre 11 e 19 anos 17 6,1 92,8 
20 anos e/ou acima 20 7,2 100,0 

Total 278 100,0   
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 
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4.3 Perfil do líder avaliado 
 

4.3.1 Perfil do líder avaliado por gênero 
 

Tomando-se por base os resultados obtidos com a referida amostra, quanto ao 

gênero dos líderes avaliados, conforme a tabela 12, os homens (76,6%) representam 

a grande maioria em relação às mulheres (23,4%), este percentual é gira em torno do 

número médio oferecido por pesquisas anteriores, apresentadas na contextualização 

deste trabalho, o que representa que as áreas contábil, financeira e fiscal são uma 

amostra representativa do quadro geral apresentado pelo mercado, com número 

desproporcional entre população total de mulheres na sociedade e sua participação 

nos cargos de liderança dentro das organizações. 

 

Tabela 12 - Frequência de sexo do líder avaliado. 
Categoria f f% f% acum 
Homem 213 76,6 76,6 
Mulher 65 23,4 100,0 
Total 278 100,0   

FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 

 

4.3.2 Perfil do líder avaliado por nacionalidade 
 

Ademais, os resultados (tabela13) apontam que entre os lideres avaliados, a 

maioria é de nacionalidade brasileira (88,8%), em contrapartida aos estrangeiros 

(11,2%): 

 
Tabela 13 - Frequência de nacionalidade do líder avaliado. 

Categoria f f% f% acum 

Brasileiro 247 88,8 88,8 

Estrangeiro 31 11,2 100,0 

Total 278 100,0   
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 
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4.3.3 Perfil do líder avaliado por nacionalidade 
 

No que se refere à idade dos líderes avaliados, a maioria é de profissionais 

entre 36 e 45 anos de idade (38,5%) e 46 e 60 anos de idade (38,1%), totalizando 

76,6%, seguidos pelos líderes avaliados com até 35 anos de idade (16,9%) e 61 anos 

de idade ou acima (6,5%), que representam o menor número entre os pesquisados, 

consoante a tabela 14: 

 
Tabela 14 - Frequência de idade do líder avaliado. 

Categoria f f% f% acum 
Até 35 anos 47 16,9 16,9 
36 a 45 anos 107 38,5 55,4 
46 a 60 anos 106 38,1 93,5 
61 ou mais 18 6,5 100,0 
Total 278 100,0   

FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018) 

 

4.3.4 Perfil do líder avaliado por posição hierárquica 
 

Finalmente, entre os líderes avaliados, a maioria está em posições da alta 

administração: diretores representam 31,3%, enquanto presidente, dono, sócio ou 

superintendente 27,7%. Gerentes (25,5%) e supervisores/coordenadores/ 

encarregados (15,5%) representam juntos 41% do total. Estes dados são 

apresentados na tabela15: 

 

Tabela 15 - Frequência de posição hierárquica do líder avaliado. 
Categoria f f% f% acum 
Supervisor/Coordenador/Encarregado 43 15,5 15,5 
Gerente 71 25,5 41,0 
Diretor 87 31,3 72,3 
Presidente/Dono/Sócio/Superintendente 77 27,7 100,0 
Total 278 100,0   

FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018) 
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4.4 Análise da Escala de Avaliação do Estilo Gerencial (EAEG) 
 

4.4.1 Análise fatorial exploratória 
 

A técnica de análise fatorial foi empregada para fins exploratórios para avaliar 

as 3 dimensões do conjunto de dados da escala de EAEG. Primeiramente, cada 

dimensão foi processada individualmente, e no final, a técnica foi empregada para o 

conjunto de dados como um todo.  

Para a realização das análises, foi considerado o método de fatoração do eixo 

principal (ou análise de fator comum – AFC), considerando a extração de fatores com 

eigen values superiores a 1 e variância total explicada (VTE) superior a 50% (para 

pesquisas exploratórias). De acordo com Fávero et al. (2009), a escolha do método 

de extração depende do objetivo do pesquisador; quando o objetivo primário é 

identificar fatores ou dimensões latentes que reflitam o que as variáveis têm em 

comum, a análise de fatores comuns é o método mais apropriado. A rotação de fatores 

inicialmente utilizada foi a Varimax, porém, após análise preliminar dos resultados, 

constatou-se haver forte correlação entre alguns dos fatores, o que levou à utilização 

da rotação oblíqua (Direct Oblimin) no modelo final, com delta=0. Os principais 

resultados da análise são mostrados no quadro 37: 

 
Quadro 37 - Resultados da análise fatorial. 

Dimensão Teste de 
Bartlett KMO MSA 

<0,5 
Nº 
Fatores 

Comunalidades 
<0,5 VTE Cargas 

<0,7 

Relacionamento Sig <0.05 0,933 0 1 0 71,02% 0 

Tarefa Sig <0.05 0,845 0 1 3 54,76% 2 

Situacional Sig <0.05 0,738 0 1 0 75,49% 0 

Modelo EAEG Sig <0.05 0,925 0 3 0 69,36% 6 
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 

 

Considerando todos os 19 itens das 3 dimensões da escala EAEG, o resultado 

da análise fatorial se mostrou satisfatório e indicou a existência de 3 dimensões 

subjacentes aos dados. O teste de Bartlett (p-valor=0,000) conduziu a rejeição da 

hipótese nula (H0: matriz de correlações é igual à matriz identidade) de não haver 

correlações entre as variáveis. Esta suposição foi reforçada pelo valor de 0,925 da 

estatística KMO, que pode ser considerada muito boa, conforme parâmetros de 
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Fávero et al. (2009). Ambos os testes evidenciam que há correlações suficientes entre 

os itens em análise, o que permitiria a aplicação da análise fatorial. Os dados da 

estatística KMO e do Teste de Bartlett são apresentados na Figura 27: 
 

Figura 27 - Teste de esfericidade de Bartlett e KMO. 

 
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 

 

Observando a diagonal da matriz de correlações anti-imagem, nota-se que 

nenhum dos itens apresenta valor de MSA (Medida de Adequação da Amostra) abaixo 

de 0,5, indicando que os itens podem ser adequados à estrutura da análise fatorial, 

isto é, podem se ajustar à estrutura definida pelos outros itens: 

 

Quadro 38 - Variância Total Explicada (VTE) – EAEG. 

 
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação 
de amostragem. 0,925

Teste de esfericidade de Bartlett Qui-quadrado aprox. 4228,185
df 171
Sig. 0,0000

Somas rotativas de 
carregamentos ao 

quadradoa

Total
% de 

variância
% 

cumulativa
Total

% de 
variância

% 
cumulativa

Total

1 9,843 51,804 51,804 9,518 50,096 50,096 9,041
2 2,308 12,148 63,952 1,874 9,861 59,957 4,588
3 1,028 5,411 69,363 0,736 3,876 63,833 4,866
4 0,867 4,566 73,929
5 0,650 3,424 77,352
6 0,561 2,951 80,303
7 0,496 2,608 82,911
8 0,447 2,352 85,263
9 0,415 2,186 87,449

10 0,395 2,080 89,530
11 0,360 1,895 91,424
12 0,324 1,704 93,128
13 0,262 1,378 94,506
14 0,250 1,317 95,823
15 0,223 1,172 96,995
16 0,193 1,014 98,009
17 0,172 0,906 98,915
18 0,120 0,631 99,547
19 0,086 0,453 100,000

Somas de extração de carregamentos 
ao quadrado

Valores próprios iniciais
Fator



158 
 

Utilizando os critérios de extração de eigen values maior do que 1 e variância 

total explicada superior a 50%, obteve-se a extração de 3 fatores, que conjuntamente 

explicam 69,36% da variância total dos dados originais, valor este considerado 

bastante satisfatório para uma pesquisa exploratória. Entretanto, nota-se que o fator 

1 (9 itens, 47,4% do total de itens) explica quase 75% da variância total e os outros 

dois apenas 25% (Tarefa: 6 itens, 31,6% do total de itens; Situacional: 4 itens, 21%). 

Os dados discutidos aqui são mostrados no quadro 38. 
 

Quadro 39 - Matriz de padrão – EAEG. 

 
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 

1 2 3

Rel5 Estimula os subordinados a darem opiniões sobre o trabalho 0,754 0,954

Rel6 Estimula a apresentação de novas ideias no trabalho 0,728 0,913

Rel4 Demonstra respeito pelas ideias dos subordinados 0,784 0,869

Rel9 Encontra tempo para ouvir os membros do grupo 0,672 0,774

Rel3 Interessa-se pelos sentimentos dos subordinados 0,594 0,749

Rel8 Mostra-se acessível aos subordinados 0,665 0,747

Rel1 É atencioso (a) no relacionamento com os subordinados 0,650 0,734

Rel2 É compreensivo (a) com as falhas e erros dos subordinados 0,609 0,715

Rel7 Demonstra confiança nos subordinados 0,703 0,686

Sit4 Dá liberdade de trabalho aos subordinados que se mostram 
motivados para executar a tarefa

0,687 0,561

Tarefa4 Indica aos membros do grupo as tarefas específicas de 
cada um

0,528 0,522

Sit3 Dá maior ou menor liberdade de trabalho ao subordinado, 
dependendo da sua competência para realizar a tarefa

0,624 0,487

Tarefa3 Valoriza a disciplina e a subordinação (hierarquia) 0,611 0,811

Tarefa6 Valoriza o respeito à autoridade 0,589 0,748

Tarefa5 Pede que os membros do grupo sigam normas e regras 
estabelecidas

0,543 0,672

Tarefa2 É rígido (a) no cumprimento dos prazos estabelecidos 0,488 0,664

Tarefa1 Coloca o trabalho em primeiro lugar 0,255 0,497

Sit2 Dá liberdade de trabalho aos subordinados que se mostram 
seguros diante da tarefa a ser executada

0,744 0,780

Sit1 Dá maior ou menor liberdade de trabalho ao subordinado 
dependendo da sua disposição para realizar a tarefa

0,900 0,779

Itens analisados FatorComu-
nalidade
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O Quadro 39 apresenta os dados de comunalidades e as cargas fatoriais da 

matriz de padrão obtidas após a rotação (oblíqua) convergida em 6 iterações. Verifica-

se pelo quadro que todos os itens, com exceção dos itens Tarefa1 e Tarefa2, exibiram 

valores de comunalidade acima de 0,5, indicando que os fatores extraídos 

conseguiram explicar a maior parte da variância dos itens originais. Um ponto de 

ressalva é que os itens Sit3, Sit4 e Tarefa4 apresentaram maiores cargas fatoriais na 

dimensão 1 de Relacionamento do que em suas próprias dimensões de origem, 

contrariando a estrutura teórica. 

Finalmente, é possível identificar pelo quadro 40 a existência de uma forte 

correlação entre os fatores Relacionamento e Situacional (0,574) e Relacionamento e 

Tarefa (0,450): 

 

Quadro 40 - Matriz de correlações entre fatores. 

 
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 

 

4.4.2 Teste confirmatório do modelo de mensuração 
 

O modelo de mensuração define as relações entre as variáveis observadas e 

as variáveis latentes (construtos/fatores), permitindo a avaliação de quanto cada item 

medido se relaciona com o fator ao qual é associado. Uma análise fatorial 

confirmatória (AFC) foi realizada para testar a validade, dimensionalidade e 

confiabilidade das medidas utilizadas no modelo de mensuração da escala EAEG. 

A figura 28 apresenta as cargas fatoriais do modelo testado. Como é possível 

visualizar na figura, os resultados se mostraram bastante satisfatórios, visto que todos 

os indicadores dos fatores Relacionamento, Tarefa e Situacional apresentaram cargas 

fatoriais acima de 0,5 e apenas um indicador (Tarefa1) apresentou carga abaixo de 

0,7.  

 

 

Fator Rel Tar Sit

Rel 1 0,450 0,574

Tar 0,450 1 0,208

Sit 0,574 0,208 1

Fator
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Figura 28 - Modelo de mensuração da escala EAEG. 

 
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 

 
Corroborando esses resultados, conforme apresentado no quadro 41, a 

variância média extraída (Average Variance Extracted - AVE) de cada fator atingiu 

valores superiores ao parâmetro de referência de 0,5. Os dados de confiabilidade, 

medidos pelo coeficiente alpha de Cronbach e pela confiabilidade composta 
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(Composite Reability - CR) também se mostraram robustos acima dos valores de 

referência. Esses resultados em conjunto permitem atestar a validade convergente da 

escala. 
 
Quadro 41 - Valores de Alpha, CR e AVE dos fatores da escala EAEG. 

Fator Alpha CR AVE 
Relacionamento 0,949 0,957 0,710 
Situacional 0,891 0,924 0,754 
Tarefa 0,831 0,875 0,543 

FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 
 

O passo seguinte é a avaliação da validade discriminante dos construtos, que 

pode ser entendida como um indicador de que os construtos ou variáveis latentes são 

independentes uns dos outros. Neste contexto, foram examinados primeiramente as 

cargas cruzadas entre os itens e os diferentes construtos, procurando observar itens 

que tivessem cargas cruzadas com outros fatores maiores do que a carga específica 

no fator ao qual se relaciona. Ainda, que essas cargas cruzadas não fossem maiores 

do que 0,6. Esses resultados são apresentados no quadro 41. Para facilitar a 

visualização, as maiores cargas (loadings) de cada item foram marcadas em azul, e 

as cargas cruzadas maiores do que 0,6 foram marcadas em vermelho.  

Conforme os resultados apontados no quadro 42, todos os indicadores (itens) 

tiveram as maiores cargas fatoriais carregadas em seus respectivos fatores, porém, 

observou-se um grande número de cargas cruzadas maiores do que 0,6, indicando 

problemas de validade discriminante, notadamente entre os fatores relacionamento e 

situacional.  

 

Quadro 42 - Cargas fatoriais cruzadas entre os fatores EAEG. 
Indicador Relacionamento Tarefa Situacional 

Rel1 0,846 0,465 0,658 

Rel2 0,799 0,309 0,654 

Rel3 0,816 0,412 0,617 

Rel4 0,895 0,493 0,729 

Rel5 0,858 0,456 0,672 

Rel6 0,840 0,490 0,680 

Rel7 0,836 0,495 0,770 

Rel8 0,849 0,449 0,681 

Rel9 0,842 0,496 0,679 

Tarefa1 0,232 0,535 0,275 



162 
 

Tarefa2 0,342 0,750 0,275 

Tarefa3 0,263 0,759 0,223 

Tarefa4 0,627 0,755 0,530 

Tarefa5 0,393 0,802 0,378 

Tarefa6 0,370 0,787 0,400 

Sit1 0,709 0,373 0,906 

Sit2 0,589 0,285 0,838 

Sit3 0,724 0,521 0,853 

Sit4 0,773 0,514 0,875 
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 

 

Outra forma de se averiguar a validade discriminante é pelo método de Fornell 

e Larcker (1981). O quadro 45 apresenta a matriz de Fornell e Larcker para avaliar a 

validade discriminante dos construtos. A diagonal do quadro representa a raíz 

quadrada das variâncias médias extraídas (AVE) para cada um dos construtos e as 

outras células representam a correlação simples (Pearson) entre eles. Obtém-se a 

validade discriminante quando a raíz do AVE de cada fator é maior do que a correlação 

simples entre este construto e os demais. Pelos dados do quadro 43, é possível 

perceber que o modelo obteve ajuste discriminante, entretanto, com ressalvas à forte 

correlação entre os fatores relacionamento e situacional. 

 

Quadro 43 - Matriz de Fornell e Larcker – escala EAEG. 
Fator Relacionamento Tarefa Situacional 
Relacionamento 0,843 0,538 0,811 
Tarefa 0,538 0,737 0,496 
Situacional 0,811 0,496 0,868 

FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 
 

4.4.3 Caracterização do perfil da escala EAEG 
 

Apesar das dificuldades em atestar a validade discriminante da medida EAEG, 

a escala como um todo apresentou resultados satisfatórios em termos de 

confiabilidade e validade convergente. O passo seguinte da análise foi a 

caracterização dos líderes em relação aos 3 fatores da EAEG: relacionamento, tarefa 

e situacional. Para tanto, utilizou-se da análise de frequências e estatística descritiva, 

como média, mediana e desvio padrão de cada um dos indicadores. 

 Os indicadores do fator relacionamento apresentaram médias e medianas 

elevadas e distribuição assimétrica negativa à direita. A mediana das respostas se 
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concentrou no valor 6 da escala, com exceção do item 3, que teve mediana 5. O 

coeficiente de variação (DP/Média) variou entre o mínimo de 27% (item 1) e o máximo 

de 38% (item 3). O quadro 44, resume as principais estatísticas descritivas dos itens 
 
Quadro 44 - Estatísticas descritivas: Fator Relacionamento. 

Item Descrição N Média Med DP CV Assim. Kurtosis 

Rel1 É atencioso (a) no relacionamento com os 
subordinados 278 5,475 6 1,49 27% -1,154 0,611 

Rel2 É compreensivo (a) com as falhas e erros 
dos subordinados 278 5,284 6 1,54 29% -1,065 0,389 

Rel3 Interessa-se pelos sentimentos dos 
subordinados 278 4,673 5 1,80 38% -0,589 0,728 

Rel4 Demonstra respeito pelas ideias dos 
subordinados 278 5,367 6 1,61 30% -1,139 0,396 

Rel5 Estimula os subordinados a darem opiniões 
sobre o trabalho 278 5,299 6 1,73 33% -1,000 0,054 

Rel6 Estimula a apresentação de novas ideias no 
trabalho 278 5,291 6 1,76 33% -1,012 -0,112 

Rel7 Demonstra confiança nos subordinados 278 5,399 6 1,60 30% -1,095 0,279 

Rel8 Mostra-se acessível aos subordinados 278 5,554 6 1,58 28% -1,170 0,559 

Rel9 Encontra tempo para ouvir os membros do 
grupo 278 5,058 6 1,73 34% -0,892 -0,235 

FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018) 
 

Gráfico 3 – Frequência percentual percepções fator Relacionamento. 
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2,5% 5,4% 7,2% 9,7% 15,5%
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50,0%

1 2 3 4 5 6 7

REL2 
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erros dos subordinados
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28,8%
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FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 

 

O Gráfico 4, apresenta o histograma dos escores na escala de relacionamento, 

calculados considerando a média dos 9 indicadores utilizados para a sua mensuração 

e aplicados à amostra de 278 respondentes da pesquisa. É possível identificar que a 

maior parte dos líderes avaliados possui alto escore no fator relacionamento (média 

5,26), com cerca de 41,7% do total da amostra apresentando média acima de 6,0 na 

escala: 
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Gráfico 4 -Histograma de escores no fator Relacionamento. 

 
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 
 

De forma semelhante, os indicadores do fator tarefa também apresentaram 

médias e medianas elevadas e distribuição assimétrica negativa à direita, com 

mediana concentrada no valor 6 da escala, a exceção do item 4, que teve mediana 5. 

O desvio padrão se mostrou baixo, com exceção do item 4 (CV=38%). O quadro 5, 

resume as principais estatísticas descritivas dos itens. 

O Gráfico 7 apresenta o histograma dos escores na escala de tarefa, calculados 

considerando a média dos 6 indicadores utilizados para a sua mensuração e aplicados 

à amostra de 278 respondentes da pesquisa. A maior parte dos líderes avaliados 

possui alto escore no fator tarefa (média 5,51), com cerca de 43,2% do total da 

amostra apresentando média acima de 6,0 na escala. 
 
Gráfico 5 - Estatísticas descritivas: Fator Tarefa. 

Item Descrição N Média Med DP CV Assim. Kurtosis 

Tar1 Coloca o trabalho em primeiro lugar 278 5,590 6 1,39 25% -1,147 0,905 

Tar2 É rígido (a) no cumprimento dos prazos 
estabelecidos 278 5,745 6 1,41 25% -1,408 1,729 

Tar3 Valoriza a disciplina e a subordinação 
(hierarquia) 278 5,507 6 1,44 26% -1,033 0,525 

Tar4 Indica aos membros do grupo as tarefas 
específicas de cada um 278 4,813 5 1,84 38% -0,633 -0,844 

Tar5 Pede que os membros do grupo sigam 
normas e regras estabelecidas 278 5,687 6 1,36 24% -1,403 1,749 

Tar6 Valoriza o respeito à autoridade 278 5,712 6 1,26 22% -1,203 1,168 

FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 

3 4
8 10

15 13 15
18

33

43

70

46

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 4,0-4,5 4,5-5,0 5,0-5,5 5,5-6,0 6,0-6,5 6,5-7,0

Fr
eq

uê
nc

ia
 (n

)

Média da escala de Relacionamento (faixas)



166 
 

Gráfico 6 - Frequência percentual das percepções sobre o fator Tarefa. 

 
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 

 

Gráfico 7 - Histograma de escores no fator Tarefa. 
 

 
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 
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Os indicadores do fator situacional também apresentaram médias e medianas 

elevadas e distribuição assimétrica negativa, com kurtose leptocúrtica (distribuição em 

forma de pico), concentradas principalmente na mediana 6. O desvio padrão 

apresentou valores moderados, com coeficientes de variação não superiores a 30%. 

O quadro 45, resume as principais estatísticas descritivas dos itens: 

 

Quadro 45 - Estatísticas descritivas: Fator Situacional. 

Item Descrição N Média Med DP CV Assim. Kurtosis 

Sit1 
Dá maior ou menor liberdade de trabalho ao 
subordinado dependendo da sua disposição 
para realizar a tarefa 

278 5,615 6 1,58 28% -1,415 1,239 

Sit2 
Dá liberdade de trabalho aos subordinados 
que se mostram seguros diante da tarefa a 
ser executada 

278 5,464 6 1,64 30% -1,202 0,556 

Sit3 
Dá maior ou menor liberdade de trabalho ao 
subordinado, dependendo da sua 
competência para realizar a tarefa 

278 5,665 6 1,42 25% -1,531 2,078 

Sit4 
Dá liberdade de trabalho aos subordinados 
que se mostram motivados para executar a 
tarefa 

278 5,788 6 1,44 25% -1,515 1,793 

FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 
 

Gráfico 8 - Frequência percentual das percepções sobre fator Situacional. 

 
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 
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Gráfico 9 - Histograma de escores no fator Situacional. 
 

 
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 

 

O Gráfico 9, apresenta o histograma dos escores na escala situacional, 
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e aplicados à amostra de 278 respondentes da pesquisa. A maior parte dos líderes 

avaliados possui alto escore neste fator (média 5,63), inclusive, com cerca de 61,2% 

do total apresentando média superior a 6,0 na escala. 
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4,0), enquanto o fator situacional apresenta uma proporção maior de escores elevados 

(acima de 6,0). Esses dados parecem indicar que o fator situacional é mais dominante 

em relação aos demais. O gráfico 10, apresenta o histograma de frequências para os 

3 fatores. 
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Gráfico 10 - Histograma de escores dos 3 fatores da escala EAEG. 

 
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 

 

Para avaliar o fator que se mostrou mais dominante entre os 3 fatores 

considerados, comparou-se os valores de escore de cada uma das medidas para cada 

um dos 278 líderes avaliados. Os resultados indicaram que o fator situacional (47%), 

seguido pelo fator tarefa (33%), foram os fatores mais dominantes na amostra. Pelo 

fato de ter havido empate no escore entre pelo menos 2 fatores para um total de 11,9% 

dos líderes avaliados, a soma total mostrada no gráfico 11 não atinge 278: 

 

Gráfico 11 - Fatores com o maior escore na escala EAEG. 

 
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 
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Uma primeira constatação que se pode fazer é que a diferença de escores entre 

as 3 medidas para cada respondente é muito pequena. Para 65,1% dos líderes 

avaliados, a diferença entre o escore do fator dominante e o escore do segundo fator 

mais dominante não foi superior a 10%. Para 80,2% dos líderes, essa diferença não 

ultrapassou 20%. Para 90,6% da amostra, a diferença não foi superior a 50%.  

Considerando os 55 líderes que apresentaram diferenças de escore superiores 

a 20% entre os dois fatores de maior escore, o fator tarefa foi aquele que exibiu a 

maior dominância: 30 casos ou 55% do total; o fator situacional aparece em seguida, 

com 21 casos ou 38% do total. O fator relacionamento foi notadamente o fator menos 

dominante: 4 casos ou 7% da sub amostra. 

Esses resultados mostram que, apesar do fator situacional ter se destacado 

como o fator mais dominante entre os 3 fatores considerando a amostra como um 

todo, quando analisamos apenas os casos em que as diferenças entre os fatores 

foram mais pronunciadas (>20%), o fator tarefa se mostrou mais dominante. 

Ao retornarmos ao referencial teórico da liderança adaptativa, encontramos 

uma possível explicação para este fenômeno, desafios situacionais de caráter 

técnicos são frequentes para este grupo de profissionais, os exemplos de desafios 

técnicos trazidos pela teoria são exatamente de profissionais de áreas de 

contabilidade e tributos que por possuírem direcionamento de suas tarefas baseadas 

em cumprimento de regras e leis tornam-se experts. Esta abordagem, como afirma 

Northouse (2016) foca predominantemente nas atividades que o líder deve fazer em 

relação ao trabalho dos liderados no contexto em que se encontram. Alinhando a 

teoria da liderança adaptativa e a teoria do caminho-objetivo, onde o líder tem por 

função facilitar o caminho para o alcance do objetivo, e ainda com a abordagem 

comportamental e estilos, no modelo bidimensional do comportamento do líder (Tarefa 

- Pessoas) uma tendência a encontramos perfis voltados a Tarefa seria previamente 

esperada deste grupo de profissionais. 

 

4.5 Análise da Escala Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) Form 6S 
 

4.5.1 Análise fatorial exploratória 
 

A técnica de análise fatorial foi empregada para fins exploratórios para avaliar as 

dimensões estatísticas do conjunto de dados da escala MLQ. Utilizando os mesmos 
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procedimentos empregados com a escala EAEG, isto é, método de fatoração do eixo 

principal considerando a extração de fatores com eigen values superiores a 1 e 

variância total explicada (VTE) superior a 60%, os resultados indicaram a 

possibilidade de haver um modelo fatorial. O KMO foi consistente, no valor de 0,962. 

Todos os valores de MSA individuais, identificados na diagonal da matriz de anti-

imagem, foram consistentes e superiores ao valor de referência de 0,5. O modelo 

fatorial resultou em 3 fatores, que juntos explicam 73,18% do total da variância das 

variáveis originais.  

Porém, houve dois pontos de ressalvas. Primeiro, há 5 variáveis com 

comunalidades abaixo de 0,5: as 3 variáveis de Laissez-faire, ManaException2 e 

InspMotiv1. Em segundo lugar, o primeiro fator respondeu por 80,7% do total da 

variância extraída (59,06% do total de 73,18% de VTE). Aliado a isso, os 3 fatores 

extraídos não representaram as dimensões esperadas de liderança transformacional 

e transacional. Deve-se assim, avaliar a estrutura dos fatores em um teste 

confirmatório. 

 

4.5.2 Teste confirmatório do modelo de mensuração 
 

Uma análise fatorial confirmatória (AFC) foi realizada para testar a validade, 

dimensionalidade e confiabilidade das medidas utilizadas no modelo de mensuração 

da escala MLQ. O primeiro modelo testou a MLQ contendo 3 dimensões, 

compreendendo os fatores Transformacional, Transacional e Laissez-faire. Os 

resultados para o modelo não foram satisfatórios, no que a dimensão Laissez-faire 

apresentou baixos níveis de confiabilidade. Um segundo modelo foi testado 

considerando apenas os fatores Transformacional e Transacional. Neste caso, o 

indicador ManaException2 (Management Exception 2) apresentou uma carga muito 

baixa (0,270) e foi excluído do modelo. 

Finalmente, um terceiro modelo foi testado considerando os 12 indicadores do 

fator Transformacional e 5 indicadores do fator transacional (sem a variável 

ManException2). A figura 29 apresenta as cargas fatoriais do modelo final da escala 

MLQ. Como é possível visualizar na figura, os resultados agora se mostraram bastante 

satisfatórios, visto que todos os indicadores dos dois fatores apresentaram cargas 

fatoriais acima de 0,5 e apenas um indicador (InspMotiv1=0,694) apresentou carga 

abaixo de 0,7, mas ainda muito próximo deste patamar.  
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Figura 29 - Modelo de mensuração da escala MLQ. 

 
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018) 

 

Em consonância com esses resultados, a variância média extraída (Average 

Variance Extracted - AVE) dos fatores Transformacional (0,756) e Transacional 

(0,734) atingiram valores superiores ao parâmetro de referência de 0,5. Os dados de 

confiabilidade, medidos pelo coeficiente alpha de Cronbach (0,970; 0,909 

respectivamente) e pela confiabilidade composta (Composite Reability - CR) (0,974; 

0,932 respectivamente) foram considerados excelentes, bem acima do valor de 

referência de 0,7. Esses resultados em conjunto permitem atestar a validade 

convergente da escala: 
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Quadro 46 - Valores de Alpha, CR e AVE dos fatores da escala MLQ. 
Fator Alpha CR AVE 
Lid. Transformacional 0,970 0,974 0,756 
Lid. Transacional 0,909 0,932 0,734 

FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018) 
 

O passo seguinte foi a avaliação da validade discriminante dos construtos 

através das cargas fatoriais. Conforme apresentado no quadro 47, percebe-se que 

todos os indicadores possuem as maiores cargas fatoriais sendo carregadas em seus 

respectivos fatores. Porém, há graves problemas com cargas cruzadas em todos os 

indicadores, valores estes acima do valor de referência aceitável (0,6), o que não 

permite atestar a validade discriminante das medidas. Para facilitar a visualização, as 

maiores cargas (loadings) de cada item foram marcadas em azul, e as cargas 

cruzadas maiores do que 0,6 foram marcadas em vermelho.  

A segunda forma de se averiguar a validade discriminante é pelo método de 

Fornell e Larcker (1981). O quadro 49 apresenta a matriz de Fornell e Larcker para 

avaliar a validade discriminante dos fatores da escala MLQ. A diagonal do quadro 

representa a raiz quadrada das variâncias médias extraídas (AVE) para cada um dos 

construtos e as outras células representam a correlação simples (Pearson) entre eles. 

Obtém-se a validade discriminante quando a raiz do AVE de cada fator é maior do que 

a correlação simples entre este construto e os demais. Pelos dados do quadro 49, é 

possível perceber que os valores das AVEs das duas medidas (0,869; 0,857) são 

menores do que a correlação entre os dois fatores (0,905), resultado este que não 

permite atestar a validade discriminante das medidas. 
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Quadro 47 - Cargas fatoriais cruzadas entre os fatores MLQ. 

Indicador Lid. Transformacional Lid. Transacional 

IdeaInflu1 0,835 0,690 

IdeaInflu2 0,907 0,785 

IdeaInflu3 0,913 0,791 

IndConsid1 0,887 0,824 

IndConsid2 0,856 0,826 

IndConsid3 0,831 0,779 

InspMotiv1 0,694 0,643 

InspMotiv2 0,914 0,803 

InspMotiv3 0,916 0,845 

IntelEstim1 0,854 0,780 

IntelEstim2 0,904 0,814 

IntelEstim3 0,895 0,842 

ContReward1 0,723 0,859 

ContReward2 0,814 0,863 

ContReward3 0,828 0,908 

ManaException1 0,739 0,794 

ManaException3 0,767 0,856 
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 
 
Quadro 48 - Matriz de Fornell e Larcker – escala EAEG. 

 

Fator Lid. Transformacional Lid. Transacional 

Lid. Transformacional 0,869  0,905 

Lid. Transacional 0,905 0,857 
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 
 

4.5.3 Caracterização do perfil da escala MLQ 
 

O passo seguinte da análise é a caracterização dos líderes avaliados em 

relação aos 2 fatores da escala MLQ: liderança transformacional e transacional. Para 

tanto, utilizou-se da análise de frequências e estatística descritiva, como a média, 

mediana e desvio padrão de cada um dos itens. 

Os 12 indicadores do fator transformacional apresentaram médias e medianas 

mais elevadas e distribuição assimétrica negativa à direita, com curtose em sua 

maioria platicúrtica (curtose<0, de distribuição mais achatada), com respostas um 

pouco mais distribuídas entre os 7 pontos da escala. Foram exceção os itens 
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IdeaInflu1 e InspMotiv1, que apresentaram curtose leptocúrtica. Mesmo assim, a 

mediana das respostas se concentrou nos valores 5 e 6 da escala, com exceção do 

item IndConsid3, que obteve mediana 4. As distribuições tiveram bastante dispersão, 

com o coeficiente de variação indicando valores entre 31% e 48%. O quadro 49, 

resume as principais estatísticas descritivas dos itens, nele pode-se perceber que as 

variáveis que compõe influência idealizada possuem as maiores médias, esta escala 

é também definida por Bass (2008) como medição de carisma, e segundo o autor, 

carisma e fatores motivacionais no MLQ são os que mais podem influenciar 

positivamente na relação líder-liderado, Northouse (2016 p.187) também confirma 

esta observação de outras pesquisas. As médias mais altas significam que a 

característica medida nesse perfil está mais presente/pronunciada na amostra. 

 

Quadro 49 - Estatísticas descritivas: Fator Liderança Transformacional. 

Item Descrição N Média Med DP CV Assim. Kurtosis 

IdeaInflu1 Faz você e seus colegas se sentirem 
bem ao lado dele (a) 278 5,309 6 1,66 31% -1,092 0,342 

IdeaInflu2 Eu e meus colegas temos plena 
confiança em nosso (a) líder 278 5,176 6 1,76 34% -0,861 -0,358 

IdeaInflu3 Eu e meus colegas sentimos orgulho de 
trabalhar com nosso (a) líder 278 5,007 6 1,82 36% -0,84 -0,392 

InspMotiv1 
Expressa com poucas palavras o que 
você e seus colegas podem e devem 
fazer 

278 5,165 6 1,59 31% -1,037 0,242 

InspMotiv2 
Ele (a) passa uma imagem empolgante 
sobre o que eu e meus colegas 
podemos fazer 

278 4,849 5,5 1,87 39% -0,702 -0,664 

InspMotiv3 
Ele (a) ajuda a mim e aos meus colegas 
a encontrarmos significado no nosso 
trabalho 

278 4,633 5 1,90 41% -0,521 -0,939 

IntelEstim1 
Faz com que você e seus colegas 
pensem sobre os antigos problemas de 
uma nova maneira 

278 4,842 5 1,76 36% -0,722 -0,560 

IntelEstim2 
Proporciona a mim e aos meus colegas 
novas maneiras de olhar as coisas 
problemáticas 

278 4,910 6 1,82 37% -0,683 -0,679 

IntelEstim3 
Ele (a) consegue que eu e meus 
colegas repensemos ideias que nós 
nunca havíamos questionado antes 

278 4,727 5 1,91 40% -0,584 -0,916 

IndConsid1 Ajuda no seu desenvolvimento e no de 
seus colegas 278 4,996 6 1,80 36% -0,748 -0,555 

IndConsid2 Deixa que eu e meus colegas saibamos 
o que ele acha do que estamos fazendo 278 4,712 5 1,84 39% -0,589 -0,786 

IndConsid3 Dá atenção pessoal aos empregados 
que parecem rejeitados 278 4,227 4 2,03 48% -0,236 -1,303 

FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 
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Gráfico 12 – Freq. percentual percepções s/ fator Lider. Transformacional. 
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FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 

 

Os 5 indicadores do fator transacional apresentaram médias acima de 4,5 e 

medianas em torno do valor 5 da escala, com exceção do item ManaException1. As 

distribuições são assimétricas negativa à direita, com curtose em sua maioria 

platicúrtica (curtose<0, de distribuição mais achatada), à exceção do item 

ManaException1, que apresentou curtose leptocúrtica. As distribuições tiveram 

bastante dispersão, com o coeficiente de variação indicando valores entre 28% e 42%. 

O quadro 50, resume as principais estatísticas descritivas dos itens: 

 

Quadro 50 - Estatísticas descritivas: Fator Situacional. 

Item Descrição N Média Med DP CV Assim. Kurtosis 

ContReward1 
Diz a você e aos seus colegas o 
que fazer se quiserem ser 
recompensados pelo trabalho 

278 4,576 5 1,93 42% -0,505 -0,945 

ContReward2 
Reconhece/recompensa quando 
eu e meus colegas alcançamos as 
metas 

278 4,709 5 1,95 41% -0,641 -0,906 

ContReward3 
Chama a atenção para o que eu e 
meus colegas podemos conseguir 
pelo que realizamos 

278 4,662 5 1,88 40% -0,613 -0,847 

ManaException1 
Fica satisfeito quando os 
empregados atingem os padrões 
desejados 

278 5,626 6 1,57 28% -1,336 0,989 

ManaException3 
Diz os padrões que eu e meus 
colegas temos que saber para 
conduzir o nosso trabalho 

278 4,799 5 1,78 37% -0,705 -0,645 

FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 
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Gráfico 13 – Freq. percentual percepções s/ fator Lider. Transacional. 
 

 

 
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 
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Gráfico 14 - Histograma de escores dos 2 fatores da escala MLQ. 

 
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 

 

4.6 Teste de hipóteses 
 

4.6.1 Gênero do líder 
 

Para testar se haveriam diferenças de escore nos 3 fatores (Relacionamento, 

Tarefa e Situacional) considerando o gênero dos líderes avaliados (masculino e 

feminino), utilizou-se do teste U de Mann-Whitney considerando as seguintes 

hipóteses nulas:  

H0: A distribuição de média do fator é a mesma entre as categorias de gênero 

dos líderes avaliados; 

H1: A distribuição de média do fator é diferente entre as categorias de gênero 

dos líderes avaliados; 

Conforme quadro 51, considerando um nível de significância de 5%, os 

resultados dos testes realizados levaram à retenção da hipótese nula para todos os 

fatores pesquisados, indicando que não há diferenças significativas nas médias dos 

escores dos 3 fatores para as categorias de gênero (masculino e feminino) dos líderes 

pesquisados: 
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Quadro 51 - Resumo de teste de hipótese – Sexo do líder pesquisado. 

 
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 
 

4.6.1.1 Avaliação intra e intergênero 

 

Para avaliar se haveria alguma relação entre gêneros dos líderes e liderados 

em relação aos escores dos 3 fatores (Relacionamento, Tarefa e Situacional) da 

escala EAEG, utilizou-se do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para amostras 

independentes considerando as seguintes hipóteses nulas: 

H0: A distribuição de média do fator é a mesma entre as categorias de gênero 

cruzado dos líderes e liderados avaliados; 

H1: A distribuição de média do fator é diferente em pelo menos duas das 

categorias de gênero cruzado dos líderes e liderados avaliados. 

Para tanto, primeiramente foi realizado o cruzamento de gênero dos líderes e 

liderados, obtendo-se uma matriz de 4 classificações (2 gêneros de liderados x 2 

gêneros de líderes). Considerando um nível de significância de 5%, os resultados 

mostrados no Quadro 52 levaram à rejeição da hipótese nula para os fatores 

Relacionamento e Tarefa, indicando que há diferenças significativas quando os 

gêneros dos líderes e dos liderados são considerados ao mesmo tempo. De acordo 

com o Gráfico 15, as maiores diferenças se mostram nas avaliações entre gêneros: 

os maiores escores ocorrem nas avaliações de mesmo gênero, sejam quando liderado 
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homem avalia líder homem (5,48 e 5,64 para escores relacionamento e tarefa) ou 

quando liderada mulher avalia líder mulher (5,22 e 5,73 respectivamente), enquanto 

os menores escores ocorrem nas avaliações entre gêneros, quando liderado homem 

avalia líder mulher (5,06 e 5,35) ou quando liderada mulher avalia líder homem (4,89 

e 5,16). Nota-se ainda que os menores escores ocorrem exatamente quando lideradas 

mulheres avaliam líderes homens, com exceção ao fator Situacional. 

 

Quadro 52 – Res. teste de hip. – Relação gênero do líder. e líder pesquisa 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo (2018) 

 

Quanto ao fator situacional, embora o escore médio dos liderados homens 

avaliando líderes também homens se apresente maior em relação aos demais, estas 

diferenças não foram consideradas suficientemente significantes do ponto de vista 

estatístico, conforme o Quadro 53, que aponta para a retenção da hipótese nula. 

Porém, cabe mencionar que o liderado homem avaliando o líder homem possui o 

maior escore, enquanto que liderado mulher avaliando liderado homem o menor. 
 

Quadro 53 - Médias nos fat. EAEG, cons. gênero de liderados e líderes. 
Gênero N Relacionamento Tarefa Situacional 

Liderado Homem avaliando Líder Homem 149 5,48 5,64 5,82 

Liderado Mulher avaliando Líder Mulher 34 5,22 5,73 5,48 

Liderado Homem avaliando Líder Mulher 31 5,06 5,35 5,36 
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Liderado Mulher avaliando Líder Homem 64 4,89 5,16 5,42 

Total 278 5,27 5,51 5,63 

Fonte: dados da pesquisa de campo (2018). 

 

Gráfico 15 Médias fat. EAEG, cons. gênero de liderados/líderes. 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo (2018). 

 

4.6.2 Nacionalidade do líder 
 

Para testar se haveriam diferenças de escore nos 3 fatores (Relacionamento, 

Tarefa e Situacional) considerando a nacionalidade dos líderes avaliados (brasileira 

ou estrangeira), utilizou-se do teste U de Mann-Whitney considerando as seguintes 

hipóteses nulas:  

H0: A distribuição de média do fator é a mesma entre as categorias de 

nacionalidade dos líderes avaliados; 

H1: A distribuição de média do fator é diferente entre as categorias de 

nacionalidade dos líderes avaliados; 

O Quadro 54, apresenta os resultados dos testes de hipótese realizados. 

Considerando um nível de significância de 5%, os resultados levaram à retenção da 

hipótese nula para todos os fatores pesquisados, indicando que não há diferenças 

significativas nas médias dos escores dos 3 fatores para as categorias de 

nacionalidade (brasileira e estrangeira) dos líderes pesquisados: 
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Quadro 54 – Res. teste hipótese – Nacion. líder pesquisado. 

 
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 

 
 

4.6.3 Idade do líder 
 

Para testar se haveriam diferenças de escore nos 3 fatores (Relacionamento, 

Tarefa e Situacional) considerando a categorização de idade dos líderes avaliados 

(até 35 anos; de 36 a 45 anos; 46 a 60 anos; 61 ou mais), utilizou-se do teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis para amostras independentes considerando as 

seguintes hipóteses nulas: 

H0: A distribuição de média do fator é a mesma entre as categorias de idade 

dos líderes avaliados; 

H1: A distribuição de média do fator é diferente em pelo menos duas das 

categorias de idade dos líderes avaliados; 

Considerando um nível de significância de 5%, os resultados mostrados no 

Quadro 55 levaram à retenção da hipótese nula para todos os fatores pesquisados, 

indicando que não há diferenças significativas nas médias dos escores dos 3 fatores 

para as categorias de idade dos líderes pesquisados: 
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Quadro 55 - Resumo de teste de hipótese – Idade do líder. 

 
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 

 
4.6.3.1 Avaliação intergeracional 

 

Embora os testes envolvendo as categorias de idade do líder e os escores dos 

fatores da EAEG não tenham apresentado relações estatisticamente significantes, 

analisou-se a possibilidade de haver diferenças nos escores quando fossem levados 

em consideração não apenas a idade dos líderes, mas também a idade dos liderados 

que responderam à pesquisa. Para tanto, considerou-se o cruzamento das gerações 

entre ambos: Baby boomers (nascidos entre 1945 e 1967), Geração X (nascidos entre 

1968 e 1979), Geração Y (nascidos entre 1980 e 1991) e Geração Z (nascidos entre 

1994 e 2010), conforme classificação proposta por Silva (2013), Valor (2018) e 

Deloitte (2017). Como haviam apenas 2 casos de líderes da Geração Z, estes foram 

incorporados à Geração imediatamente anterior Y, totalizando uma matriz de 12 

classificações (4 gerações de liderados x 3 gerações de líderes). O Quadro 56 

apresenta os dados de frequência de gerações dos líderes e liderados: 
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Quadro 56 - Classificação de liderados e líderes em gerações. 

Geração 
Liderados Líderes 

Frequência Porcentual Frequência Porcentual 
Baby Boomers 52 18,6 79 28,4 
Geração X 97 34,8 132 47,5 
Geração Y 107 38,4 65 23,4 
Geração Z 23 8,2 2 0,7 
Total 279 100,0 278 100,0 

Fonte: dados da pesquisa de campo (2018). 

 

Para avaliar se haveria alguma relação entre as gerações dos líderes e 

liderados em relação aos escores dos 3 fatores (Relacionamento, Tarefa e 

Situacional) da escala EAEG, utilizou-se do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis 

para amostras independentes considerando as seguintes hipóteses nulas: 

H0: A distribuição de média do fator é a mesma entre as classificações de 

geração cruzada dos líderes e liderados avaliados; 

H1: A distribuição de média do fator é diferente em pelo menos duas das 

classificações de geração cruzada dos líderes e liderados avaliados. 

Considerando um nível de significância de 5%, os resultados mostrados no 

Quadro 57 levaram à rejeição da hipótese nula apenas para o fator Tarefa, indicando 

que para este fator há diferenças significativas quando as gerações dos líderes e dos 

liderados são consideradas ao mesmo tempo. Para os outros fatores (Relacionamento 

e Situacional), os resultados indicaram não haver diferenças significativas entre as 

médias de gerações de líderes e liderados, levando-se à retenção da hipótese nula. 
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Quadro 57 – Res. hipótese – Relação gerações do liderado / líder. 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo (2018). 
 

O Quadro 58 apresenta as médias dos escores dos 3 fatores Relacionamento, 

Tarefa e Situacional para cada uma das categorias cruzadas envolvendo as gerações 

de líderes e liderados: 

 

Quadro 58 - Médias fatores EAEG, cons. gerações líderes / liderados. 

Gerações N Relacionamento Tarefa Situacional 

Liderado Baby Boomers avaliando Líder Baby Boomers 30 5,70 5,96 5,87 

Liderado Baby Boomers avaliando Líder Geração X 15 5,20 5,47 5,73 

Liderado Baby Boomers avaliando Líder Geração Y/Z 6 5,81 6,31 6,17 

Liderado Geração X avaliando Líder Baby Boomers 33 4,90 5,37 5,41 

Liderado Geração X avaliando Líder Geração X 46 5,17 5,37 5,64 

Liderado Geração X avaliando Líder Geração Y/Z 18 4,69 5,22 4,93 

Liderado Geração Y avaliando Líder Baby Boomers 19 5,05 5,15 5,50 

Liderado Geração Y avaliando Líder Geração X 56 5,32 5,48 5,57 

Liderado Geração Y avaliando Líder Geração Y/Z 32 5,44 5,59 5,69 

Liderado Geração Z avaliando Líder Baby Boomers 2 6,89 6,33 6,50 

Liderado Geração Z avaliando Líder Geração X 10 5,54 5,98 6,05 

Liderado Geração Z avaliando Líder Geração Y/Z 11 5,40 5,32 6,23 

Total 278 5,27 5,51 5,63 
Fonte: dados da pesquisa de campo (2018). 
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Gráfico 16 - Médias fator Tarefa, cons. gerações cruzadas líderes/liderados. 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo (2018). 

 

Analisando-se as médias de escores do fator Tarefa apresentadas no Quadro 

58 e no Gráfico 16 observam-se algumas diferenças de avaliação entre gerações de 

líderes e liderados no fator tarefa: 

 Liderados da geração baby boomers avaliam com escores mais altos seus 

líderes da geração Y (6,31) 

 Liderados da geração Y avaliaram com maior escore os líderes da sua 

própria geração Y (5,59) do que os líderes mais velhos das gerações X (5,48) e 

geração baby boomers (5,15),  

 Já para os liderados da geração Z, a avaliação é exatamente oposta: 

classificaram os líderes da geração baby boomers com escores mais altos (6,33) em 

relação aos líderes da geração X (5,98) e geração Y (5,32). 

Deve-se, porém, fazer uma ressalva quanto aos resultados apresentados aqui. 

Entre as classificações da matriz de gerações, há algumas categorias que possuem 

poucos respondentes, como são os casos dos liderados da Geração Z avaliando 

líderes baby boomers (n=2) e liderados baby boomers avaliando líderes da Geração 

Y/Z (n=6). Em 7 categorias, o tamanho das subamostras são consideradas muito 

pequenas (menor do que 30) casos, o que pode ter influenciado positiva ou 

negativamente as médias. 
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4.6.4 Posição hierárquica do líder  
 

Para testar se haveriam diferenças de escore nos 3 fatores (Relacionamento, 

Tarefa e Situacional) considerando a posição hierárquica dos líderes avaliados 

(supervisor/coordenador/encarregado; gerente; diretor; presidente/dono/sócio/ 

superintendente), utilizou-se do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para 

amostras independentes considerando as seguintes hipóteses nulas: 

H0: A distribuição de média do fator é a mesma entre as categorias de posição 

hierárquica dos líderes avaliados; 

H1: A distribuição de média do fator é diferente em pelo menos duas das 

categorias de posição hierárquica dos líderes avaliados; 

Considerando um nível de significância de 5%, os resultados mostrados no 

Quadro 59 levaram à retenção da hipótese nula para todos os fatores pesquisados, 

indicando que indicando que não há diferenças significativas nas médias dos escores 

dos 3 fatores para as categorias de posição hierárquica dos líderes pesquisados. 

 

Quadro 59 – Res. teste hipótese – Posição hier. líder pesquisado. 

 
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 
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4.7 Relações entre os perfis EAEG e MLQ 
 

O quadro 60 apresenta as correlações entre os escores médios das medidas de 

EAEG (Relacionamento, Tarefa e Situacional) e as medidas de MLQ (Liderança 

Transformacional e Transacional). Considerando o teste de correlação de Pearson e 

um nível de significância de 0,05, todas as relações entre os perfis de EAEG se 

mostraram significantes e fortemente correlacionados com as medidas da escala 

MLQ.  

Em relação à intensidade das correlações, a relação entre o fator 

Relacionamento e as medidas da escala MLQ se mostraram as mais fortes, tanto para 

a liderança Transformacional (0,903), quanto para a liderança Transacional (0,794). 

Por outro lado, as menores correlações ocorreram para o fator Tarefa: 0,586 para a 

liderança transformacional e 0,614 para a liderança transacional. Aliás, este foi o único 

fator que se mostrou mais correlacionado com a liderança transacional do que com a 

transformacional.  

 
Quadro 60 - Correlação entre os perfis da EAEG e MLQ. 

EAEG Liderança 
Transformacional 

Liderança 
Transacional 

Relacionamento 

Correlação de Pearson 0,903** 0,794** 

Sig. (2 extremidades) 0,000 0,000 

N 278 278 

Tarefa 

Correlação de Pearson 0,586** 0,614** 

Sig. (2 extremidades) 0,000 0,000 

N 278 278 

Situacional 

Correlação de Pearson 0,741** 0,660** 

Sig. (2 extremidades) 0,000 0,000 

N 278 278 
FONTE: Dados da pesquisa de campo (2018). 

 

Em relação de intensidade das correlações entre Relacionamento e a liderança 

Transformacional podem corroborar a teoria de Burns (1978), que indica a relação 

líder liderando de elevação moral, carisma, afetividade, elementos que carecem de 

uma forte relação social entre os agentes, nesta teoria existe uma força de um vínculo 

autêntico entre o líder e o liderado. 
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Assim como a menor intensidade de correlação entre Tarefa e Liderança 

Transacional e Transformacional, pois na Transformacional o foco é mais no 

desenvolvimento do indivíduo, em sua formação como líder de outras pessoas, e na 

liderança transacional também existem trocas sociais, troca-se uma coisa por outra, o 

que também carece de relacionamento para se efetivar. Porém, ao olharmos as 

considerações feitas os estilos de liderança, anteriormente a formulação das teorias 

contingências, as variáveis definidas eram tarefa (estrutura) e relacionamento 

(consideração). Por este ângulo, pode se visualizar que os líderes com estilo mais 

voltando à tarefa, tendem a se utilizar menos do estilo voltado a pessoas, o que 

enfraquece a relação social que é importante tanto para a liderança transacional 

quanto transformacional.  
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5. CONCLUSÃO 
 

Neste capítulo o autor visa apresentar as principais considerações sobre os 

resultados encontrados, bem como dar o devido destaque às principais contribuições 

que o trabalho oferece e também apresentar as limitações e sugestões para pesquisas 

futuras. 

Este trabalho procurou aprofundar o estudo sobre o tema da liderança com uma 

pesquisa de campo aplicada a um grupo de profissionais das áreas contábil, financeira 

e tributária, visando alavancar as discussões sobre as demandas de desenvolvimento 

destes profissionais como líderes e com isso alcançar resultados para suas 

organizações por meio deste desenvolvimento. 

A escolha deste grupo de profissionais se deu pela proximidade do autor com 

o mesmo e com vistas a contribuir para a sociedade com uma pesquisa aplicada numa 

associação de executivos que completava 50 anos de existência no ano de 2018. 

Deste modo, uma das contribuições deste trabalho de mestrado profissional é a 

entrega de uma pesquisa em escala nacional que poderá derivar em vários 

subprodutos e futuros estudos para a própria associação e a sociedade em geral. 

De todo o amplo leque de teorias desenvolvidas ao longo do último século sobre 

o tema liderança, este trabalho procurou trazer um apanhado geral das mesmas e um 

aprofundamento maior nas teorias dos estilos de liderança, que envolvem o foco em 

tarefa e pessoas, nas contingências situacionais e nas teorias da liderança 

transacional e transformacional, além da teoria da liderança carismática. Esta tarefa 

por si só se constitui como uma das contribuições deste trabalho, pois ao apresentar 

um referencial teórico rico e extenso permite o entendimento da evolução dos estudos 

sobre liderança de forma aprofundada. Além disso, esta pesquisa bibliográfica poderá 

servir como base para pesquisas e estudos futuros, assim como fonte de consulta 

para treinamento e desenvolvimento no presente, apresentando-se como um estudo 

de contribuições práticas e acadêmicas, alinhado aos objetivos de um mestrado 

profissional. 

Como motivação maior, este trabalho visava responder ao objetivo proposto, 

que era o de identificar a percepção dos profissionais das áreas de contabilidade 
e finanças acerca dos estilos de liderança adotados pelos superiores. 

Para tanto e visando um maior aprofundamento na elucidação desta pergunta, 

este objetivo foi desdobrado em três objetivos específicos, a saber: 
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1) Identificar, os principais estilos de liderança encontrados nas áreas 
contábil e financeira 

2) Identificar as diferenças de estilos entre gênero, idade ou gerações, 
nacionalidade, posição hierárquica 

3) Analisar a relação do estilo de liderança com a liderança transacional 
e transformacional 

Para o objetivo 1, pode-se afirmar que ele foi cumprido, os estilos foram 

apresentados, conforme mostram os gráficos 10 e 11 na página 169. O estilo 

Situacional aponta ser o mais dominante na amostra, porém, como a amostra utilizada 

não é probabilística, não se pode generalizar os resultados para o universo. 

Cabe ressaltar ainda que, embora o estilo Situacional tenha apresentado 

maiores escores, quando se analisam os resultados sob uma subamostra, composta 

apenas pelos líderes com as maiores variações de estilo de liderança (variação entre 

o estilo mais importante e o segundo mais importante superior a 20%), o estilo Tarefa 

surge como dominante e com uma dominância relevante, bem maior que a Situacional 

proporcionalmente dentro desta subamostra. Este fenômeno pode ser comparado ao 

“Parodoxo de Simpson” fenômeno estatístico evidenciado onde conclusões tiradas a 

partir de duas ou mais tabulações cruzadas podem ser invertidas quando os dados 

são agregados em uma única tabulação cruzada. Aqui caberia um aprofundamento 

através de pesquisa qualitativa para investigar maiores detalhes do porquê da 

ocorrência deste fenômeno, sendo esta uma limitação desta pesquisa e ao mesmo 

tempo uma sugestão para estudos futuros.  

Em contrário às percepções acima, na análise das variáveis da liderança 

transformacional de forma isolada, observa-se que as variáveis que medem carisma, 

obtiveram médias altas, o que poderia evidenciar também a presença de líderes 

carismáticos na amostra. Embora a liderança carismática não seja tida na literatura 

como propriamente um estilo de liderança, mas sim, características pessoais ou um 

traço do líder, percebido pelo liderado, como afirma Weber (2012) e Etzioni (1961), é 

uma forma de dominação e poder pessoal com imensa capacidade de influir e induzir 

comportamento ou, como resume Burns (1978), a total ausência de conflitos no 

relacionamento entre líder e liderado. O carisma é uma característica que percorre a 

literatura da liderança desde seu início. Neste sentido, ao encontrar uma dominância 

no estilo Situacional, porém, na amostra menor a dominância relevante do estilo 

Tarefa e olhando isoladamente variáveis de carisma com altas médias, fica a incerteza 
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quanto a obter um estilo predominante de liderança de fato, corroborando o modelo 

apresentado na figura 2 de que não se pode enxergar a liderança como uma 

habilidade pessoal, mas como um processo interpessoal dentro de um contexto 

complexo onde vários elementos estão presentes conforme entende Maximiano 

(2011). 

No que tange ao objetivo 2, o mesmo também foi cumprido, testes estatísticos 

foram empreendidos para encontrar tais diferenças nas seis hipóteses levantadas, as 

quais valem ser trazidas aqui novamente: 

H1: Existem diferenças de estilos de liderança entre os gêneros masculino e 

feminino; 

H2: Existem diferenças de estilos de liderança entre as nacionalidades;  

H3: Existem diferenças de estilos de liderança entre as idades ou gerações; 

H5: Existem diferenças de estilos de liderança entre as posições hierárquicas; 

H6: Existem diferenças de percepção de avaliadores ao avaliarem seus líderes 

de forma intra e intergênero; 

Os testes destas hipóteses revelaram a inexistência de diferenças significativas 

sobre essas características, exceto em gênero e geração, onde se concentraram as 

diferenças.  

Os maiores escores ocorrem nas avaliações “intra” ou de mesmo gênero, vide 

quadros 52 e 53 na página 181 e o gráfico 15 na página 182 respectivamente, seja 

quando o liderado homem avalia líder homem ou liderada mulher avalia líder mulher. 

Entretanto, os menores escores ocorrem nas avaliações “entre gêneros”, ou 

seja, quando um gênero avalia o outro, com destaque para liderados homens que 

avaliam melhor líderes homens em todos os três estilos, tarefa, relacionamento e 

situacional.  

Contudo, os maiores escores são 5,82 quando homem avalia homem em 

situacional e 5,73 quando a mulher avalia mulher em tarefa, caberia um 

aprofundamento qualitativo para entender o porquê destas pontuações nestes estilos. 

Outro achado da pesquisa é de que se confirmou que mulheres ainda 

enfrentam diferenciações quanto às posições de liderança, predominantemente 

ocupadas por homens, apenas 23,4% das posições de liderança pertencem às 

mulheres, conforme mostra a tabela 12 na página 154. 

Em relação às diferenças geracionais a hipótese testada trouxe uma visão 

interessante e pouco usual no senso comum. Os liderados da geração baby boomers 
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avaliam com escores mais altos os líderes da geração Y. E os liderados da geração 

Z, avaliam os líderes baby boomers com escores mais altos, quando comparados aos 

líderes da geração X e Y, conforme apresenta o gráfico 16 na página 187. 

E finalmente para o objetivo 3 também é possível afirmar que ele foi cumprido, 

através das análises considerando o teste de correlação de Pearson, que atestou 

relação positiva entre as variáveis, conforme aponta o quadro 60 na página 189, sendo 

Relacionamento a variável que mais se correlaciona com a liderança transformacional 

e também a maior correlação com a liderança transacional. Este achado corrobora a 

ideia dos teóricos sobre que toda liderança em certa forma se baseia em transações 

(Burns, 1978) e que para ocorrer, inevitavelmente carece de um certo tipo de relação, 

um contrato psicológico, seja alienatório, calculista ou moral, como definiu Etzioni 

(1967), ou uma recompensa contingente da liderança transacional e mesmo uma a 

influência idealizada e consideração individualizada da liderança transformacional 

(Bass, 2008). 

A pesquisa teve uma abordagem quantitativa com enfoque exploratório, com o 

emprego de técnicas estatísticas para validação das variáveis utilizadas. Tais testes 

foram importantes, pois detectaram medidas diferentes de confiabilidade e validade, 

em relação às escalas originais, o que caracteriza mais uma contribuição deste 

trabalho. 

Este acontecimento foi detectado na fase de análises e trouxe luz a um 

importante elemento da pesquisa. O uso de escalas previamente dadas como 

validadas, quando traduzidas do idioma original, pode apresentar inconsistências que 

levam a invalidar a pesquisa. O fato foi detectado com a prévia validação da amostra 

através do uso de softwares estatísticos que permitiu, com suas técnicas e 

procedimentos avançados, validar escalas em níveis maiores e revelar uma boa 

composição descritiva do perfil dos profissionais estudados. 

Este ocorrido impossibilitou, por exemplo, o entendimento das variáveis que 

compõem a liderança Transformacional e Transacional, e as correlações específicas 

com as componentes da escala EAEG. 

 

5.1  Limitações da pesquisa 
 

Quanto às limitações desta pesquisa, elas se aplicam aos aspectos ligados a: 
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1) Revisão da literatura - uma vez que a busca pelo conteúdo tenha sido o 

mais atualizado e abrangente possível, não há como fugir da limitação natural 

causada pelo fato de que as teorias de liderança são muito restritas aos estudos e 

pesquisas feitas nos Estados Unidos e em alguns casos em outros países, mas a 

existência de referências bibliográficas nacionais originais não foi localizada, de modo 

que não puderam ser incluídas e estudadas; 

2) Método - o fato de o autor optar somente pelo método quantitativo, com 

ênfase em testes não-paramétricos em detrimento de outros métodos, inclusive do 

uso de triangulação com métodos qualitativos, pode ter limitado a geração de 

informação que pudesse corroborar e dialogar com mais abrangência e profundidade 

junto ao referencial teórico, inclusive explicações mais amplas sobre os achados da 

pesquisa, como por exemplo, explorar dentro das lideranças transformacionais e 

transacionais suas especificidades; 

3) Base amostral - pelo fato de não ser probabilística, impossibilitou a 

generalização dos resultados aqui obtidos. Ainda nessa linha, uma outra limitação 

amostral ocorreu quanto ao alcance da pesquisa, configurada para ser uma pesquisa 

nacional, 86% das respostas vieram de liderados no Estado de São Paulo e apenas 

onze Estados da federação estiveram representados na amostra, o que se distancia 

da realidade do universo brasileiro, composto por vinte e sete unidades federativas. 

 

5.2 Propostas para pesquisas futuras 
 

Como proposta para pesquisas futuras relacionadas ao tema liderança, o 

pesquisador, com base nos aprendizados aqui gerados, recomenda: 

1) Ampliar a base amostral nos estudos - com amostras maiores e mais 

diversificadas, a exploração do tema será melhorada; 

2) Explorar de forma qualitativa diferenças percebidas de forma quantitativa - 

que não puderam ser esclarecidas, como por exemplo se existem e quais são as 

diferenças entre os líderes de empresas nacionais e internacionais; 

3) A realização deste mesmo estudo abordando profissionais em outros 

países - para fins de comparação das questões culturais, por exemplo; 

4) A realização deste mesmo estudo abordando profissionais de outras 

categorias - para fins de comparação das questões ligadas aos ritos e especificidades 

de cada profissão ou categoria profissional; 
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5) Um maior aprofundamento no estudo acerca do desenvolvimento da 

liderança, suas experiências, formações e competências, inclusive com a triangulação 

por meio da aplicação de entrevistas com especialistas na área para a proposição de 

um modelo efetivo de desenvolvimento ou trilha de aprendizagem; 

6) Estudos que explorem as percepções dos liderados e dos líderes de forma 

comparativa e não isoladas - visando reconhecer se existem gaps e vieses de 

percepção acentuados, bem como os seus porquês; 

7) Estes estudos futuros podem ser em direção, tanto de grupos profissionais 

distintos dentro das mesmas organizações quanto comparação entre profissionais 

semelhantes em organizações distintas - além de outras combinações possíveis, afim 

de proporcionar maior amplitude para os estudos de liderança, e compreensão destes 

indivíduos, bem como seus impactos nos liderados e organizações; 

8) Propor e discutir o “moral behavior” ou comportamento moral da liderança 

que aparece nas teorias da liderança transformacional - liderança autêntica e líder 

servidor, vis-à-vis o carisma do líder, elemento que transpassa praticamente todas as 

teorias; 

9) Aprofundar estudos sobre liderança e personalidade - ou psiquê da 

liderança; 

10)  Propor estudos sobre a relação de líderes com seus pares - a relação 

diádica líder-liderado é coberta por grande parte das teorias, mas o aspecto da relação 

entre pares, formações de alianças e experiências em conjunto com outros líderes é 

ainda pouco explorada. 

Por fim, baseado no perfil dos respondentes, com alto grau de educação formal, 

idade e maturidade de cargos e carreira, pode-se dizer que esta pesquisa ganha muito 

em relevância, pois foi trazida aqui a visão de profissionais experientes, fato que não 

era possível avaliar ser o resultado esperado pelo uso de amostra não probabilística 

aleatória, além de que de uma forma geral os liderados avaliaram de forma bastante 

positiva seus líderes, o que revelou-se uma grata surpresa. 

Bass (2008) ao comentar sobre a dificuldade de mediação de liderança em 

pesquisas relembra a falácia de McNamara. Ele elucida a problemática com as 

palavras de Robert McNamara, que como Secretário de Defesa dos EUA, tentou 

quantificar os resultados militares. A falácia pode ser parafraseada da seguinte 

maneira: 

Primeiro, meça o que pode ser facilmente medido. Tudo bem. 



197 
 

Segundo, desconsidere o que não pode ser medido facilmente ou dê um valor 

quantitativo arbitrário. Isso é artificial e enganoso. 

Em terceiro lugar, suponha que o que não pode ser facilmente medido não é 

importante. Isso é cegueira. 

Quarto, assuma que o que não pode ser facilmente medido não existe, isto é 

suicídio. 

Assim, podemos entender que tudo que é facilmente medido deve ser medido, 

mesmo que não contribua, mal não fará. Já no caso do que não pode ser facilmente 

medido, atribuir-lhe um valor arbitrário e artificial é enganador, mas considerar que 

algo não é importante só porque não se pode medi-lo facilmente é um erro.  

A falácia ilustrou a necessidade de métodos qualitativos para apoiar análises 

quantitativas e como afirma Pfeffer (2015): Se quisermos melhorar o mundo do 

trabalho e a conduta de liderança, precisamos agir de acordo com o que sabemos, 

baseado em pesquisa científica e não com o que desejamos e esperamos. 
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APÊNDICES 
 
APENDICE - Instrumento de coleta de dados 

 

Foi encaminhado e-mail, mensagens via aplicativo WhatsApp e posts em redes 

sociais do link < https://goo.gl/forms/wlQi9m9gVtwUZRo12 > informando sobre os 

objetivos da pesquisa e a orientação para o preenchimento. 

O instrumento de coleta de dados consistiu-se na aplicação de uma adaptação 

do questionário MLQ® (MOSCON; 2013), adicionado da escala EAEG (Escala de 

Avaliação do Estilo Gerencial) (Mello, 2004): 
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MULTIFACTOR LEADERSHIP QUESTIONNAIRE - MLQ® Adaptado por Moscon (2013) 
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0 1 2 3 4

Nunca
De vez em 

quando
Às 

vezes
Quase 
sempre

Frequentemente 
ou sempre

II1 O meu superior imediato faz eu e meus colegas nos sentirmos 
bem ao seu lado.

MI1 O meu superior imediato expressa com poucas palavras o que eu 
e meus colegas poderíamos e deveríamos fazer.

EI1 O meu superior imediato faz com que eu e meus colegas 
pensemos sobre os antigos problemas de uma nova maneira.

CI1 O meu superior imediato ajuda no desenvolvimento meu e de 
meus colegas.

RC1 Meu superior imediato diz a mim e aos meus colegas o que fazer 
se quisermos ser recompensados pelo nosso trabalho.

GE1 Meu superior imediato fica satisfeito quando os empregados 
atingem os padrões desejados.

AL1 O meu superior imediato se contenta em deixar que os 
empregados continuem trabalhando da mesma forma de sempre.

II2 Eu e meus colegas temos plena confiança em nosso superior 
imediato.

MI2 O meu superior imediato passa uma imagem empolgante sobre o 
que eu e meus colegas podemos fazer.

EI2 O meu superior imediato proporciona a mim e aos meus colegas 
novas maneiras de olhar para as coisas problemáticas.

CI2 Meu superior imediato deixa que eu e meus colegas saibamos o 
que ele acha do que estamos fazendo.

RC2 Meu superior imediato reconhece/recompensa quando eu e meus 
colegas alcançamos as metas.

GE2 Enquanto as coisas estiverem funcionando meu superior imediato 
não tenta mudar nada.

AL2 Não importa o que eu e meus colegas queremos fazer, está tudo 
bem para o nosso superior imediato.

II3 Eu e meus colegas sentimos orgulho de trabalhar com nosso 
superior imediato.

MI3 Meu superior imediato ajuda a mim e aos meus colegas a 
encontrarmos significado no nosso trabalho.

EI3 O meu superior imediato consegue que eu e meus colegas 
repensemos ideias que nós nunca havíamos questionado antes.

CI3 Meu superior imediato dá atenção pessoal aos empregados que 
parecem rejeitados.

RC3 Meu superior imediato chama a atenção para o que eu e meus 
colegas podemos conseguir pelo que realizamos.

GE3 Meu superior imediato diz os padrões que eu e meus colegas 
temos que saber para conduzir o nosso trabalho.

AL3 Meu superior imediato pergunta a mim e aos meus colegas 
somente o que é absolutamente essencial.

QUESTÕES: FUNÇÕES NÃO DE LIDERANÇA
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