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RESUMO 
 
 
 

A turbulência dos mercados globais, o acirramento da concorrência, a velocidade das 

mudanças, a complexidade e a incerteza do cenário político, econômico e social trazem 

incessantes desafios para as organizações, que buscam responder a esses movimentos 

dinâmicos com a celeridade necessária, a fim de obter vantagem competitiva e assegurar a 

sustentabilidade dos negócios. Nessa perspectiva, a liderança tem um papel fundamental por 

ser capaz de mobilizar e orientar a força de trabalho para o cumprimento das metas 

organizacionais, uma vez que o líder pode influenciar positivamente e inspirar pessoas a dar o 

melhor de si em benefício da organização. O engajamento, a motivação e a cooperação que 

propiciam essa entrega pessoal ocorrem a partir da percepção dos liderados a respeito do 

comportamento do líder exemplar, o que remete à construção de vínculos de confiança. Em 

função disso, este trabalho teve como objetivo identificar o estilo de liderança prevalecente em 

uma unidade de uma instituição financeira, bem como avaliar se este estilo propicia a 

construção de relações de confiança entre líder e liderados. Para tanto, inicialmente foi realizado 

um levantamento bibliográfico sobre os temas liderança e confiança. Na sequência, foram 

aplicados os questionários Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) e Behavioral Trust 

Inventory (BTI) e realizadas entrevistas, a fim de obter os dados para análise. Como resultado 

da pesquisa concluiu-se que prevalece na unidade estudada um estilo com traços da liderança 

transformacional e da liderança transacional recompensa contingente. Ficou evidenciado que 

esse estilo de liderança constrói vínculos de confiança mútua, demonstrando que as ações do 

líder fomentam o reconhecimento de sua credibilidade e auxiliam na solução de dilemas de 

gestão, possibilitando a cooperação espontânea para o alcance dos objetivos estratégicos da 

instituição. 

 
 
 
 

Palavras-chave: Liderança; Liderança pelo exemplo; Liderança transformacional; Liderança 
transacional recompensa contingente; Confiança; Relações de confiança.    



 
 

 

ABSTRACT 
 
 
 

Factors as turbulence in global markets, increased competition, speed of change, 

complexity and uncertainty of the political, economic and social scenario bring endless 

challenges for organizations that seek to respond to these dynamic movements with the 

necessary speed in order to gain competitive advantage and ensure business sustainability. From 

this perspective, the leadership has a key role to be able to mobilize and guide the workforce to 

meet the organizational goals, once the leader can positively influence and inspire people to 

give their best for the organization’s benefits. Engagement, motivation and cooperation that 

provide this personal delivery occur from the perception of followers about exemplary leader's 

behavior, which refers to building trust bonds. As a result, this study aimed to identify the 

prevalent leadership style in a unit of a financial institution and to assess whether this style 

provides trust between leader and followers. Thus, it was initially performed a literature review 

on leadership and trust. Then, the Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) and Behavioral 

Trust Inventory (BTI) were applied and interviews were performed in order to get the data for 

analysis. As a result of research, it was concluded that the style with traces of transformational 

leadership and transactional contingent reward leadership was prevailed in the unit studied. It 

was evident that this leadership style builds mutual trust bonds, showing that the actions of the 

leader encourage the recognition of his credibility and help solving management dilemmas, 

allowing the spontaneous cooperation to achieve the strategic objectives of the institution. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Key-words: Leadership; Leadership by example; Transformational leadership; Transactional 
contingent reward leadership; Trust; Trust relationship. 
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1  INTRODUÇÃO 
 
 

No atual cenário empresarial, em consequência da globalização, com a velocidade das 

mudanças, acirramento da concorrência e dinamismo das informações, vem sendo amplamente 

discutido como as organizações podem responder de forma célere a esses movimentos e 

construir uma vantagem competitiva visando assegurar a sustentabilidade dos negócios. 

Identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, perceber além das fronteiras 

organizacionais, quebrar paradigmas, ter capacidade de adaptação e inovação, desenvolver 

competências, habilidades e atitudes, provocar a motivação e fortalecer as relações de confiança 

são alguns dos desafios das empresas atuais e de seus líderes. 

Em função dessas constantes mutações no cenário de negócios, o processo de liderança 

também vem passando por transformações e influenciando a relação entre líder e liderados. 

Observa-se que os estilos de liderança impactam a gestão de pessoas e representam, para as 

organizações, oportunidades à consecução de resultados sustentáveis, uma vez que podem 

traduzir regras de conduta nas quais pessoas motivadas aprimoram competências e melhoram 

o desempenho. 

O objeto do presente estudo é uma área de extrema importância para o Banco de 

Bravos (nome fictício), instituição financeira com grande representatividade no mercado 

nacional e presença no exterior. A área escolhida foi a unidade de Apoio ao Negócio Financeiro 

– ANEF (nome fictício), que se destaca pela excelência na prestação de serviços e na gestão de 

pessoas, com resultados expressivos para a organização, certificações em qualidade que 

demonstram a preocupação do líder em relação à capacitação contínua de toda a equipe, além 

de títulos como Great Place to Work. 

O Banco de Bravos mantém-se alinhado às boas práticas do mercado e em 2012 

instituiu um movimento estratégico para os dez anos subsequentes, constituído por um conjunto 

de ações objetivando o alcance da visão de futuro. Nesse contexto estratégico, estabeleceu como 

um dos valores empresariais “a liderança se faz pelo exemplo”, considerando que esta deve ser 

uma prática orientadora da gestão de pessoas, corroborando, dessa forma, o estudo da liderança 

como relevante objeto de pesquisa para a organização. 

Sob essa ótica, o comportamento dos líderes torna-se determinante para o sucesso da 

prática da liderança pelo exemplo, uma vez que são agentes inspiradores que compartilham 

decisões, formam sucessores, desenvolvem competências, motivam a equipe e conquistam a 
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confiança dos liderados, traduzindo, pois, suas ações em resultados positivos para o grupo e 

consequentemente para os negócios (KOUZES; POSNER, 2013).  

São inúmeras as publicações que abordam o assunto liderança, com diferentes linhas 

de pesquisa que permitem a reflexão sobre o papel do líder, sua influência sobre a equipe, os 

resultados e a organização. Sendo assim, com base no referencial teórico pesquisado, entende-

se que os conceitos relacionados à prática da “liderança se faz pelo exemplo” aproximam-se 

dos preceitos da liderança transformacional. 

O líder, cujo comportamento é positivo e exemplar, afeta as atividades do grupo e 

influencia os liderados, importando-se com cada indivíduo de forma abrangente, nesse caso, o 

líder transforma pela ação. Por suas peculiaridades, esse líder transformacional tende a construir 

fortes relações de confiança com seus seguidores, motivando-os a buscar resultados cada vez 

melhores e mais consistentes para a organização (BASS; RIGGIO, 2013). 

Não obstante, por se tratar de uma instituição financeira altamente competitiva, o 

Banco de Bravos estabelece metas bem claras, dinâmicas e desafiadoras para seu corpo 

funcional. Com foco nas melhores práticas, a cultura organizacional do Banco de Bravos 

contempla um sistema de reconhecimento e recompensas de forma a valorizar a participação 

individual de seus empregados no alcance dos objetivos estratégicos.  

Nesse aspecto, o sistema de recompensas aproxima-se dos preceitos da liderança 

transacional recompensa contingente, que também propicia resultados positivos para a 

organização, já que, nesse caso, os empregados são motivados pelas recompensas que recebem 

à medida que realizam as tarefas e cumprem o contratado. A produtividade, a dedicação, o 

cumprimento dos prazos e os esforços para alcançar os objetivos são reconhecidos e 

recompensados (BASS; RIGGIO, 2013). 

Por sua vez, a liderança transacional recompensa contingente também requer a 

construção de relações de confiança, afinal, o acordo deve ser cumprido pelas partes - líder e 

liderados, visto que deve ser assegurado o pagamento da recompensa prometida após a 

realização do esforço para alcance da meta (AVOLIO; BASS, 2004). 

Como a confiança pressupõe uma entrega antecipada daquele que confia na 

expectativa de que o outro cumpra o previsto, ela sugere uma ideia de risco, porque o indivíduo 

que investe confiança coloca-se em uma situação de desvantagem, por estar vulnerável. Por 

isso, as relações de confiança são construídas com base em informações da pessoa em que a 

confiança é investida (ZANINI, 2008).  

A confiança pode ser um mecanismo para encarar as incertezas, estabilizando as 

expectativas e reduzindo a complexidade social, portanto, torna-se um ingrediente basilar à 
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qualquer sociedade e também às organizações. Do ponto de vista econômico, ela é “um 

‘lubrificante’ para conferir eficiência às transações econômicas, ocorram estas em mercados ou 

dentro das empresas” (ZANINI, 2008, p. 66). 

Dessa forma, considerando que a confiança é ponto comum às lideranças 

transformacional e transacional recompensa contingente, por influenciar na cooperação dos 

indivíduos para o alcance dos objetivos empresariais e nas relações de trabalho, esta pesquisa 

visa responder a seguinte pergunta: O estilo de liderança predominante na ANEF contribui para 

a construção de relações de confiança?  

 
 
1.1 OBJETIVOS DO ESTUDO 
  
 

O presente trabalho tem como objetivo final: avaliar se o estilo de liderança que 

prevalece na unidade ANEF contribui para a construção de vínculos de confiança. 

Na persecução deste objeito final, estabeleceu-se os seguintes objetivos 

intermediários: 

a) identificar qual o estilo de liderança que prevalece na unidade ANEF; 

b) identificar os comportamentos esperados para o líder pelo exemplo; 

c) identificar se o estilo de liderança que prevalece na ANEF aproxima-se dos 

pressupostos da liderança pelo exemplo; 

d) verificar se há correlação, na prática, entre a liderança pelo exemplo e a liderança 

transformacional e transacional recompensa contingente; 

e) examinar as variáveis que favorecem a construção de relações de confiança entre 

líderes e liderados; 

f) verificar se a liderança da ANEF cria laços de confiança entre líder e liderados. 

 
 

1.2 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 
 
 

Considerando a complexidade e o porte do Banco de Bravos diante de as inúmeras 

atividades, diferentes serviços e produtos, abrangência dos negócios, quantidade de empregados 

e extensão geográfica de sua rede de atendimento, torna-se inviável uma pesquisa extensiva à 

toda a organização, haja vista o tempo e os recursos escassos para desenvolver o trabalho. 

Por isso, optou-se por realizar o estudo na ANEF pela relevância desta área para a 

empresa, em função dos resultados obtidos e das boas práticas disseminadas a seus pares em 
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outros estados, assim como pela localização física da unidade, situada no Rio de Janeiro, o que 

propiciou condições mais adequadas para a coleta de dados. 

O fato de este estudo ter como foco a relação entre os estilos de liderança e a confiança 

profissional e pessoal no líder, a partir da percepção dos liderados, também é uma limitação por 

não avaliar a influência de variáveis como comprometimento, motivação e coordenação de 

atividades e outras perspectivas possíveis para desenvolvimento dos temas, além de trabalhos 

relevantes publicados e eventualmente não citados na pesquisa. 

 

 
1.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

 

A relevância deste estudo baseia-se na construção de vínculos de confiança a partir do 

estilo de liderança e o poder que essa inter-relação produz para a organização no que se refere 

à rapidez de resposta em um mundo extremamente dinâmico. 

Pela expressividade do Banco de Bravos, quanto a seus números e representatividade 

no mercado financeiro, o resultado deste trabalho propiciará um diagnóstico sobre a liderança 

da unidade ANEF, cujo comportamento do líder está movendo a equipe na obtenção de 

resultados de destaque. 

Possibilitará, ainda, verificar se o estilo de liderança da área objeto do estudo está em 

sintonia com a liderança pelo exemplo, um dos valores empresariais que orientam a gestão de 

pessoas do Banco de Bravos e, consequentemente, se está alinhado ao planejamento estratégico 

2012-2022.  

Soma-se a isso o grande desafio de tornar as relações de trabalho e o convívio mais 

saudáveis pelo estreitamento dos relacionamentos baseados na confiança, proporcionando, 

dessa forma, melhoria na prestação de serviços e, em consequência, benefícios para a sociedade. 

Outrossim, o estudo poderá contribuir com insumos para outras organizações, 

estudantes, pesquisadores e pessoas interessadas nos temas liderança e confiança, bem como 

nos proveitos que essa inter-relação é capaz de produzir para cada indivíduo e coletivamente. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO E MARCO TEÓRICO 
 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram considerados os seguintes conceitos. 

 

2.1 EMPRESA 
 
 

Com mais de 100 mil empregados e presença em todo o território nacional, além de 

representações no Japão, nos Estados Unidos da América e em outros países, o Banco de Bravos 

atua em diversos segmentos bancários e de negócios, opera como agente de políticas públicas, 

integra o Sistema Financeiro Nacional e está sujeito às normas do Banco Central do Brasil. 

Em 2012, o Banco de Bravos realizou uma revisão em seu planejamento estratégico e 

instituiu o movimento para os próximos dez anos, estabelecendo um conjunto de ações que 

objetivavam alcançar sua visão de futuro e cumprir sua missão. Essas ações deveriam ser 

pautadas em valores empresariais, sendo um deles relativo à atuação esperada dos líderes, que 

devem apresentar a liderança pelo exemplo entre suas competências fundamentais. 

Nessas circunstâncias, o líder atua como agente de mudanças, influenciando e 

inspirando pessoas e apresenta discurso coerente com suas ações. Seu comportamento motiva 

os subordinados de forma positiva e provoca o engajamento e cooperação desses para o alcance 

dos resultados esperados. 

Ainda no âmbito estratégico, o modelo de gestão sofreu revisões e adaptações ao longo 

dos anos, consoante as necessidades da empresa e tendências de mercado, com vistas a permitir 

a estruturação, organização e orientação de ações para o cumprimento da missão e alcance da 

visão de futuro e dos objetivos estratégicos. Nesse contexto, o Banco de Bravos estabeleceu a 

meritocracia como um dos princípios do novo modelo de gestão, de modo a buscar o 

comprometimento dos empregados com os resultados das atividades desempenhadas. 

Isto posto, a implantação de uma sistemática de meritocracia teve o intuito de valorar 

o desempenho dos empregados, que são avaliados periodicamente e recebem feedback com os 

pontos fortes e a desenvolver, possibilitando traçar um caminho para melhorias, 

autodesenvolvimento e novas conquistas. Nesse sistema, o empregado com melhor 

desempenho pode receber pontuação diferenciada em processos seletivos internos, ações 

específicas de capacitação, elogios e homenagens. 

A empresa também realiza diversas campanhas estabelecendo metas para captação de 

negócios, fidelização de clientes, venda de produtos e contratação de crédito, por exemplo. As 
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premiações variam de acordo com a campanha, cujo resultado gera um ranking por unidade de 

negócio e por empregado, produzindo, pois, benefícios individuais e coletivos.  

Além disso, o Banco assegura aos empregados o pagamento de participação nos lucros 

ou resultados, incentivando a qualidade e a produtividade. Nesse caso, todos recebem um 

determinado valor como reconhecimento de sua contribuição para os resultados da empresa, 

portanto, a referência da recompensa é coletiva e compartilhada.  

Para a empresa, reconhecer a contribuição individual em relação ao alcance dos 

resultados é preponderante para a percepção da gestão de pessoas como prática efetiva, além 

de reforçar a cultura organizacional e caracterizar uma estratégia do modelo de gestão. 

Fica evidenciado, portanto, que o Banco de Bravos busca reconhecer os esforços 

individuais na construção dos objetivos empresariais, utilizando um sistema de recompensas na 

forma de elogios, homenagens, benefícios e também financeira, dependendo das circunstâncias. 

 
 
2.2 LIDERANÇA 
 
 

Em função das grandes transformações, as organizações buscam novas formas para 

obter melhores resultados, entre as quais, reduzir a resistência à mudança, tomar decisões, 

compartilhar valores e necessidades e definir ações que possam melhorar o desempenho e 

aumentar a qualidade e a velocidade de criação e resposta às necessidades dos clientes. O foco 

passa, então, a ser qualidade e velocidade, fatores determinantes para manter competitividade 

e obter sucesso. Nesse contexto, a liderança exerce papel fundamental porque facilita a 

mudança qualitativa, uma vez que pode contribuir para dar significado ao trabalho, 

beneficiando não só o indivíduo que passa a produzir melhor por entender a importância das 

atividades que desempenha, mas também a organização (AVOLIO; BASS, 2004).   

 
 

2.2.1 Conceitos de liderança 
 
 
Analisando etimologicamente o termo liderança teremos a palavra líder, originada do 

inglês leader, que significa condutor, e o sufixo ança, procedente do latim antia, que quer dizer 

ação ou resultado da ação. Portanto, liderança é um processo de influenciação que envolve duas 

ou mais pessoas, no qual o condutor leva um grupo a alcançar um determinado resultado 

(CUNHA, 2007). 
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Mas, conceituar liderança não passa apenas por uma questão etimológica. O grande 

interesse pelo tema fomentou muitas pesquisas relacionadas ao comportamento humano no 

trabalho, já que envolve os líderes e os seguidores, além de inúmeras publicações, gerando 

incontáveis conceitos que acabaram dificultando o delineamento da liderança de forma precisa 

e abrangente (BERGAMINI, 1994a). 

A concepção de liderança, portanto, passou a apresentar enfoques diversos com 

diferentes perspectivas, dependendo de quem interpretava o fenômeno. Assim, a liderança foi 

definida em relação a “traços individuais, comportamento, influência sobre outra pessoa, 

padrões de interação, relacionamentos, ocupação de uma posição administrativa e percepção 

dos outros sobre a legitimidade da influência” (YUKL, 1981, p. 2). 

Ao discorrer sobre a evolução dos conceitos de liderança ao longo dos anos, alguns 

autores preferiram enfatizar determinados aspectos e tipologias, de acordo com a linha de 

pesquisa adotada. No caso de Guimarães (2012), os enfoques citados foram traços de 

personalidade, estilos comportamentais, aspectos situacionais ou contingenciais, administração 

do sentido e ênfase na arquitetura organizacional. 

“Há quase tantas definições diferentes de liderança como existem pessoas que 

tentaram definir o conceito”, entretanto, nas mais antigas o líder era “visto como foco de 

mudança, atividade e processo para o grupo” (STOGDILL, 1974, p. 7). 

Muitas pesquisas convergem para a concepção da liderança como fenômeno de 

influência e interação entre pessoas, que pode ser exercida por um ou mais membros de forma 

a trazer contribuições para o grupo (JANDA, 1960).  

Diante da pluralidade e riqueza de definições, entende-se relevante trazer 

determinados conceitos relacionados à liderança, com vistas a ilustrar algumas vertentes sobre 

o tema em estudo. 

A liderança é uma habilidade que traz motivação e influencia os liderados, de forma 

ética e positiva, fazendo com que estes contribuam com entusiasmo no alcance dos objetivos 

da equipe e da comunidade da qual fazem parte (MARQUES, 2012). 

É a capacidade de influenciar um grupo em direção ao alcance dos objetivos, podendo 

ser formal, em função do cargo que ocupa na empresa, ou informal, a liderança que surge de 

forma espontânea dentro do grupo (ROBBINS, 2002). 

Também é uma característica pessoal que, de maneira geral, considera a experiência e 

o repertório do indivíduo ao longo de sua trajetória de vida e profissional. Nesse caso, o estilo 

pessoal e comportamental do líder influenciará os processos e as pessoas de sua equipe 

(MELLO; ORTEGA, 2012). 
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Além disso, a liderança representa o modo como as empresas formam, comunicam e 

comprometem-se com a direção (ULRICH, 1998). 

As perspectivas sobre liderança perpassaram dicotomias como o líder ser diretivo ou 

participativo, ou seja, orientado à tarefa ou a pessoas, excluindo-se qualquer possibilidade de 

apresentar ambas as características (BASS; RIGGIO, 2013). 

Ao mesmo tempo, o fato de a liderança ser objeto de investigação há tanto tempo 

justifica as diversas interpretações, que por si remetem às visões de cada pesquisador, 

traduzindo pontos específicos não necessariamente opostos, mas com propostas de enfoques 

complementares de modo a alcançar a extensão que o tema requer (BERGAMINI, 1994a). 

Com isso, o desafio dos gestores, que era administrar pessoas, passou a ser liderá-las 

de forma a possibilitar que cada indivíduo desenvolva pontos fortes específicos, assim como 

amplie seu conhecimento (DRUCKER, 2010). 

Nesse contexto, a relação entre líder e liderado exige do primeiro competências 

específicas, considerando as características pessoais e necessidades individuais dos membros 

da equipe.  

 

 

2.2.2 A liderança no contexto histórico 
 
 

O interesse pelo tema liderança não é um privilégio da atualidade, ele remonta aos 

mais antigos escritos da civilização. Líderes e liderança são assuntos referenciados em textos 

clássicos gregos e latinos, no velho testamento da Bíblia, dentre outros. Há registros de 

hieróglifos egípcios para as palavras líder, liderança e seguidores, escritos há mais de 5.000 

anos (BASS; BASS, 2008). 

Corrobora esse entendimento a citação de Fiedler (1967, p.3): 

 
A preocupação com a liderança é tão antiga quanto os registros da história. A 
República de Platão constitui um bom exemplo ao falar sobre a educação 
adequada e treinamento dos líderes políticos, assim como da grande parte dos 
filósofos políticos que desde essa época procuraram lidar com esse problema.  
 

Outras obras clássicas repletas de insights sobre liderança também podem ser citadas 

como Rei Lear, de Shakespeare, “que ilustra de maneira surpreendente a insensatez da sucessão 

mal concebida, da descentralização malfeita e da irrefletida delegação de poderes” e Ilíada e 

Odisséia, de Homero (CLEMENS; MAYER, 1989, p. 16): 
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A Ilíada de Homero, dominada pelo conflito entre dois altos executivos, 
Agamenon e Aquiles, levanta profundas questões sobre estilo de liderança, 
motivação, sistemas de recompensa, resolução de conflitos e mudança. A 
Odisséia, […] história maravilhosa de um líder que sobrepuja todos os desvios 
de atenção de modo a atingir sua meta.  
 

De fato, as raízes da liderança estão embutidas no gene humano e em todos os animais 

sociais, podendo o caráter da dominância dos líderes ser observado nas estruturas dos grupos 

sociais, com a presença de machos e fêmeas alfa que oferecem direção e proteção, além de 

exercer um papel crítico na manutenção do grupo (RIGGIO, 2011). 

Por conseguinte, a liderança evoluiu ao longo da história, acompanhando as mudanças 

de cenário econômico e social e desbravando novas formas de lidar com questões relativas ao 

comportamento humano na busca incessante pela liderança eficaz.  

A literatura sobre liderança é vasta e pode se tornar confusa ou contraditória, 

dependendo da abordagem. No intuito de definir a liderança eficaz, os estudos transitaram pelas 

teorias: dos traços, comportamentais e da contingência (BERGAMINI, 1994a; ROBBINS, 

2009). 

O primeiro estudo sistematizado sobre liderança, denominado teoria dos traços, tinha 

como foco as características pessoais do líder, ou seja, aquilo que ele é. Entendia-se, à época, 

que o líder diferenciava-se dos demais por possuir determinadas qualidades facilitadoras para 

o desempenho de seu papel. Essa abordagem destacava que as aptidões eram inatas, portanto, 

algumas pessoas seriam líderes naturais (YUKL, 1981; BERGAMINI, 1994a). 

Assim, como o líder já nascia com essas qualidades, não caberia a aplicação de técnicas 

para desenvolvimento pessoal. A partir de então, o objetivo passou a ser identificar os atributos 

mais adequados para classificar e entender a personalidade do líder, buscando determinar de 

forma precisa as características inerentes à sua natureza, não considerando quaisquer tipos de 

influência do meio (BERGAMINI, 1994a). 

Os primeiros pesquisadores, entretanto, “não tinham certeza sobre quais traços seriam 

essenciais para a eficácia da liderança, mas estavam confiantes de que esses traços poderiam 

ser identificados pela pesquisa empírica” (YUKL, 1981, p. 67). 

O avanço rápido dos testes psicológicos no período de 1920 a 1950 colaborou 

significativamente para os estudos relacionados à teoria dos traços (YUKL, 1981; 

BERGAMINI, 1994a). 

Pesquisas realizadas entre 1904 e 1948 subsidiaram projetos voltados para a teoria dos 

traços. A metodologia, na maioria dos casos, consistia na comparação de grupos de líderes e 

não líderes, de forma a estabelecer as diferenças relativas às habilidades, características físicas 
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e de personalidade (Yukl, 1981). A revisão dessas pesquisas resultou no isolamento de 34 traços 

de personalidade que caracterizavam o bom líder (Bergamini, 1994b). Dentre outros, foram 

identificados como atributos: “sociabilidade e habilidades interpessoais, autoconfiança, 

ascendência e domínio, participação nas trocas sociais, fluência verbal, equilíbrio emocional e 

controle, e busca de responsabilidade” (BERGAMINI, 1994a, p. 30). 

 No início da década de 50, no pós-guerra, especialmente nos Estados Unidos, surgiu 

uma nova perspectiva, a teoria dos estilos de liderança. O foco passou a ser no comportamento 

do líder – Aquilo que ele faz. Nessa época foram criados inúmeros questionários para aferir a 

eficácia do líder em função do seu comportamento. As pesquisas consideravam que o estilo de 

liderança era determinante para o grau de desempenho do grupo que comandava 

(BERGAMINI, 1994b).  

As pesquisas utilizavam métodos que incluíam “observação, amostragem, autorrelato 

diário, entrevistas, questionários e incidentes críticos”, sendo a observação do comportamento 

dos gestores e administradores uma importante técnica de pesquisa, porque permitia 

acompanhar as diversas atividades e avaliar a inter-relação com outras pessoas (YUKL, 1981, 

p. 129). 

A partir dessa abordagem começa a surgir no cenário da liderança um novo ator - o 

subordinado ou liderado, cuja participação no processo seria de extrema importância. Com 

vistas a identificar os comportamentos dos líderes, questionários passaram a ser aplicados 

amplamente, não apenas aos próprios líderes, mas também aos subordinados, que assinalavam 

a percepção que tinham de seus líderes. Os resultados desses questionários por serem, na 

maioria das vezes, quantificáveis permitiam minimizar a subjetividade do pesquisador 

(BERGAMINI, 1994a). 

Dois centros de pesquisa tradicionais e renomados, especializados na análise do 

comportamento humano nas organizações - Ohio State University e University of Michigan - 

foram os responsáveis por desbravar o campo da teoria dos estilos comportamentais e 

inspiraram inúmeros programas de treinamento para desenvolver lideranças (BERGAMINI, 

1994a). 

Os pesquisadores da Ohio State University selecionaram cerca de 1.800 

comportamentos dos líderes e organizaram essas informações em 150 tópicos para compor 

questionários aplicados a líderes e liderados. Dois grupos distintos de atividades foram 

percebidos, um voltado para as tarefas ou para o início da estrutura e outro para as pessoas ou 

para a consideração. O primeiro grupo ocupava-se com situações como planejamento das 

atividades, definição de procedimentos, determinação de padrões de produtividade e 
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demarcação dos papéis dos subordinados, de forma a alcançar os objetivos organizacionais. 

Enquanto isso, o segundo preocupava-se com a identificação e satisfação das necessidades dos 

subordinados, buscando promover o bem-estar destes e um ambiente organizacional agradável, 

além de incentivá-los a participar das decisões (BERGAMINI, 1994a). 

No caso da University of Michigan, as pesquisas lideradas por Rensis Likert foram 

traçadas com base em dois estilos. O primeiro, orientado para o empregado e o outro, para a 

produção, ambos com várias graduações relacionadas ao envolvimento e participação dos 

subordinados, compreendendo desde a ausência até a participação total. Como resultado, os 

estudos demonstraram que os líderes orientados para pessoas eram mais eficazes 

(BERGAMINI, 1994a). 

Em contraponto, “a comparação dos padrões de comportamento de gerentes eficazes 

e ineficazes revelou que os gerentes eficazes normalmente concentravam-se nas funções 

administrativas como o planejamento, coordenação e facilitação do trabalho”. Apesar de esses 

comportamentos serem característicos da liderança orientada para a tarefa, em nenhum 

momento as relações com os subordinados foram negligenciadas (YUKL, 1981, p. 129).  

A partir de então, ao correlacionar a avaliação positiva dos subordinados ao 

comportamento participativo do líder, essa teoria implicitamente recomendou a democratização 

dos estilos de liderança (BERGAMINI, 1994a).  

Entre a década de 60 e início dos anos 80, os estudos encaminharam-se para a teoria 

situacional ou contingencial, considerando que a eficácia da liderança não era determinada 

apenas pela personalidade do líder ou seu comportamento, mas era influenciada por outras 

variáveis como o ambiente organizacional e o comportamento dos seguidores. Nesse caso, os 

enfoques da teoria passaram a sugerir que as organizações poderiam ter líderes eficazes desde 

que lhes conferissem treinamento adequado e propiciassem um ambiente favorável 

(BERGAMINI, 1994b).  

Derrubando o conceito de que a liderança era inata, ao defender que a liderança podia 

ser desenvolvida, a teoria situacional desencadeou um forte movimento relativo a programas 

de treinamento voltados para desenvolver pessoas a líderes (BERGAMINI, 1994b). 

Este modelo propõe que a eficácia da liderança depende de um conjunto de fatores que 

compreende o estilo do líder, a interação, a influência e a situação proporcionada pelo grupo. 

Com isso, “um estilo de liderança não é por si melhor do que outro, nem um tipo de 

comportamento é apropriado para qualquer situação” (FIEDLER, 1967, p. 247). 
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Dessa forma, há situações favoráveis e desfavoráveis para o líder, sendo que alguns 

tipos de líderes saem-se melhor em situações favoráveis, enquanto outros, em situações 

desfavoráveis (FIEDLER, 1967).  

Vários estudos foram realizados com base na teoria contingencial e apresentaram 

abordagens distintas. O trabalho mais conhecido e representativo foi proposto por Fiedler, cuja 

estrutura teórica foi construída a partir da medida da personalidade do líder LPC - Least 

Prefered Coworker, no qual se solicitava ao líder que descrevesse as características do colega 

que tinha maior dificuldade em trabalhar. Os elementos descritos supostamente eram 

entendidos como características da própria personalidade (BERGAMINI, 1994a). 

Com base em dois estilos de liderança, orientado para tarefa ou para o relacionamento, 

a proposta de Fiedler estabelecia que o LPC indicava um comportamento preferencial a partir 

da descrição do colega preterido pelo líder. Quando a atitude descrita era muito crítica, o índice 

de LPC era baixo, o que importava para o líder era a realização da tarefa. Quando a resposta 

em relação ao colega era mais positiva, o LPC era alto, caracterizando que o líder preocupava-

se com relacionamentos amistosos (BERGAMINI, 1994a). 

Além do teste LPC, a metodologia de Fiedler avaliava uma variável situacional 

denominada favorabilidade situacional ou controle situacional, na qual se verificava “o 

relacionamento do líder com seus subordinados (lealdade, amizade e cooperação), a posição de 

poder (autoridade na administração de recompensas e punições) e a estruturação da tarefa 

(detalhada descrição de como a tarefa estava sendo realizada)” (BERGAMINI, 1994a, p. 53). 

Outro enfoque da teoria situacional foi o do caminho-objetivo, proposto por House e 

Mitchel, no qual o líder deve conhecer os objetivos dos subordinados e ser um facilitador para 

o alcance desses objetivos (Bergamini, 1994b). O comportamento eficaz do líder deve levar em 

conta as características pessoais dos liderados, assim como o ambiente em que os trabalhos são 

realizados (Bergamini, 1994a). Cabe ao líder “desbloquear a força motivacional contida no 

interior do seguidor” (BERGAMINI, 1994b, p. 105). 

A teoria de liderança do caminho-objetivo foi desenvolvida com o propósito de 

demonstrar a relação entre o comportamento do líder e sua capacidade de influenciar os 

subordinados, promovendo a motivação e a satisfação destes (YUKL, 1981). 

Outra perspectiva da teoria contingencial foi trazida por Hersey e Blanchard, cuja 

proposta baseava-se em “avaliar como a eficácia do comportamento do líder orientado para 

tarefa ou para relacionamento dependia da maturidade dos subordinados” (YUKL, 1981, p. 

168).    



25 
 

 

Não obstante suas carências, a teoria de liderança situacional trouxe contribuições 

positivas como a “ênfase na flexibilidade e no comportamento adaptável do líder” e o 

reconhecimento de que um estilo de liderança, a princípio, adequado para uma determinada 

situação pode ser ineficaz caso o líder não tenha habilidades suficientes para tal (YUKL, 1981, 

p. 144).  

Bass (1985, p. 3) traz considerações sobre a evolução dos modelos de liderança: 

Por meio século, o estudo da liderança considerou abordagens dualistas, como 
autocrática e democrática; tomada de decisão diretiva ou participativa; foco em tarefas 
ou em relacionamentos; comportamento - iniciação versus consideração. Surge, da 
mesma fonte, a atenção à promoção de mudança nos indivíduos, grupos e 
organizações. Promover essa mudança e lidar com a resistência a ela passa pela 
liderança democrática, participativa, orientada para as relações e consideração. Não 
obstante, em muitas contingências, tal como em emergências ou quando se lida com 
seguidores inexperientes, o caminho para uma liderança mais eficaz pode convergir 
para a tomada de decisão diretiva, orientada para tarefa e iniciação. 
 

O enfoque dos estudos sobre liderança, portanto, evoluiu entre as características 

pessoais do líder, a relação entre líder e liderado, e o fenômeno da liderança – considerando o 

líder, os liderados e a situação, abordando os aspectos organizacionais. 

 
 
2.2.3 Abordagens contemporâneas da liderança 
 
 

Há vinte anos a discussão sobre liderança foi intensificada com o intuito de traçar 

características, talentos e perfil do líder eficaz (Migueles, 2008). Isso ocorre porque as 

organizações buscam novas formas de manter a sustentabilidade dos negócios face à 

necessidade de responder rapidamente às mudanças de cenário, em função da turbulência e da 

incerteza que cercam o mundo contemporâneo. Juntamente com essas transformações, a relação 

entre líderes e liderados vem sendo modificada e as organizações precisam enfrentar o desafio 

da liderança como “antídoto para o caos, a estagnação e a desintegração” (KOUZES; POSNER, 

2013, p.1). 

Nesse contexto, a liderança passou a traduzir o relacionamento entre líderes e liderados 

e a credibilidade forma a base dessa relação, em que o líder, a partir de suas atitudes e 

comportamentos, conquista a confiança dos liderados, motivando-os a colaborar para o alcance 

da meta organizacional (KOUZES; POSNER, 2013). 

Estes líderes exemplares são vistos como agentes capazes de inspirar pessoas, motivá-

las a fazer coisas além do que normalmente fariam e, juntos, vencem as incertezas e geram 

resultados positivos e consistentes para a organização. Os líderes transformam “valores em 
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ação, visões em realidade, obstáculos em inovações, isolamento em solidariedade e riscos em 

recompensas” (KOUZES; POSNER, 2013, p. 2). 

Com base em pesquisas realizadas nos últimos 30 anos, por meio do Inventário de 

Práticas de Liderança – IPL ou Leadership Practices Inventory – LPI, Kouzes e Posner (2013) 

referenciaram cinco práticas utilizadas pelos líderes exemplares, envolvendo comportamentos 

e iniciativas que motivavam as pessoas a buscar atingir os resultados propostos:  

a) modelar o estilo - compartilhar valores e princípios, criar valores comuns, agir 

como espera que os liderados o façam;  

b) inspirar uma visão comum – olhar para o futuro, contagiar a equipe com novas 

possibilidades, criações;  

c) questionar o processo – quebrar paradigmas, incentivar questionamentos e 

mudanças, aceitar novas ideias, encarar erros como aprendizado, estabelecer uma 

visão crítica; 

d) capacitar os outros para a ação - fortalecer o relacionamento, desenvolver 

competências, gerar confiança no grupo; 

e) animar os corações - fomentar o espírito de equipe, celebrar conquistas, construir a 

identidade coletiva. 

O líder deve conquistar o respeito da equipe para conseguir o engajamento de cada 

indivíduo e gerar alta performance.  Os títulos não importam, mas os comportamentos e atitudes 

do líder perante o grupo nas pequenas ações do dia a dia. Para liderar pelo exemplo, o discurso 

do líder deve ser coerente com a prática e suas ações devem espelhar os valores comuns. Para 

engajar pessoas faz-se necessário inspirá-las, motivá-las para a ação. Os objetivos devem ser 

claros, os desafios vistos como oportunidades de superação e as relações pautadas na confiança 

(KOUZES; POSNER, 2013). 

Liderar com exemplos traduz o comprometimento do líder em relação aos valores e 

aspirações comuns e gera credibilidade no grupo porque o líder faz o que diz ser necessário 

fazer. O líder está sempre sendo observado e é justamente a percepção dos liderados em relação 

ao líder que possibilita o estreitamento das relações (KOUZES; POSNER, 2013).  

As práticas do líder exemplar aproximam-se das dimensões da liderança 

transformacional, estilo de liderança que trouxe um novo paradigma para o cenário 

organizacional e acadêmico e foi muito difundido por Burns, em 1978 (BASS; RIGGIO, 2013).  

Inicialmente a liderança transformacional foi distinguida da liderança transacional a 

partir do estudo das diferenças entre líderes revolucionários, rebeldes e comuns (Downton, 

1973). Contudo, apenas em 1978, com a publicação da obra Leadership, de Burns, foram 
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consolidados os conceitos das lideranças transformacional e transacional. Esta última 

caracterizada pelo sistema de recompensa e troca, mediante o exemplo de líderes políticos que 

ofereciam empregos em troca de votos ou subsídios por contribuições para a campanha 

(BURNS, 1978; AVOLIO; BASS, 2004). 

 

 

2.2.3.1 Liderança transformacional  
 

 

Na Liderança Transformacional, a influência ocorre em dupla direção, ou seja, o líder 

influencia os liderados e estes influenciam o líder e há construção de laços de confiança, 

respeito e vínculo afetivo. Assim, o líder transformacional deve ser moralmente elevado, ter 

valores sólidos e maior integridade (BURNS, 1978). 

Houve um momento, porém, que a teoria de Burns foi questionada por Bass, outro 

renomado pesquisador e autor de obras clássicas sobre liderança. Originalmente, Bass (1985) 

entendia que a dinâmica da liderança transformacional seria a mesma se gerasse benefícios ou 

fosse prejudicial para os seguidores. Entretanto, posteriormente, Bass (1998) concordou com 

Burns e concluiu que os líderes poderiam ter características transformacionais, mas no longo 

prazo apresentar interesses próprios, caracterizando-os líderes inautênticos ou 

pseudotransformacionais. 

Assim, o líder transformacional seria capaz de causar um efeito profundo e incomum 

nos liderados, inspirando-os a transcender os próprios interesses para o bem da organização 

(ROBBINS, 2009). 

O comportamento dos líderes transformacionais cria uma consciência nos seguidores 

a respeito da importância e do valor do resultado de suas atividades para a empresa, despertando 

uma necessidade que transcende os próprios interesses em favor da causa organizacional, a 

partir da confiança e motivação que esse tipo de liderança propicia (PODSAKOFF et al., 1990). 

Nesse contexto, as diferentes abordagens sobre o comportamento dos líderes 

transformacionais apresentaram uma perspectiva comum quanto ao fato de que o líder 

transforma os valores básicos, crenças e atitudes dos liderados, permitindo, assim, o aumento 

do desempenho da equipe (PODSAKOFF et al., 1990). 

De forma a medir o comportamento dos líderes transformacionais, Podsakoff et al. 

(1990) realizaram uma extensa revisão de literatura e concluíram que seis dimensões, 

posteriormente incluídas na escala Transformational Leadership Inventory (TLI), constituíam 
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pontos comuns nos estudos relacionados aos comportamentos chave dos líderes 

transformacionais:  

 
a) identificar e articular uma visão – consiste na identificação de novas oportunidades 

para o setor/organização, desenvolvendo, articulando e inspirando os outros para a 

visão do futuro; 

b) proporcionar um modelo adequado – o líder estabelece um exemplo consistente 

com seus valores a ser seguido pelos liderados; 

c) promover a aceitação das metas do grupo – buscar a cooperação dos liderados na 

direção de um objetivo comum; 

d) esperar alta performance – trata da expectativa do líder em relação a excelência, 

qualidade e/ou alta performance por parte dos liderados; 

e) dar suporte individualizado – respeitar os liderados e se preocupar com seus 

sentimentos e necessidades; 

f) estimular intelectualmente – desafiar os liderados a reexaminar suas tarefas e 

repensar como podem ser melhor desempenhadas. 

 
A liderança transformacional pode trazer grandes diferenças e enormes mudanças nas 

equipes, na empresa e na sociedade, uma vez que o líder transformacional motiva as pessoas a 

fazer mais do que normalmente fariam (Bass, 1985). No caso, a capacidade de um líder 

mobilizar pessoas consiste no autoconhecimento e na compreensão das necessidades e anseios 

dos seus liderados (BENNIS, 1996).  

Nesse sentido, as ações do líder refletem suas características pessoais (BRUNO, 2008, 

p.147): 

Muitos aspectos pessoais interagem na orientação das ações de um líder. 
Percepções, atitudes e motivações, personalidade, habilidades, 
conhecimentos, experiência, confiança e compromisso são algumas das 
variáveis que são importantes para a compreensão do comportamento dessas 
pessoas.  
 
 

A liderança transformacional enfatiza a motivação intrínseca e o desenvolvimento 

positivo dos seguidores. Para tanto, o líder transformacional precisa apresentar coerência entre 

o discurso e a prática, ou seja, tão importante quanto falar é fazer. Ele influencia e inspira 

pessoas pela ação, por isso, é considerado um exemplo a seguir. A integridade e a ética devem 

pautar sua conduta e seus valores devem ser sólidos (BURNS, 1978; PODSAKOFF et al., 1990; 

AVOLIO; BASS, 2004).  
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O líder transformacional enfatiza os aspectos simbólicos e expressivos dos esforços de 

cada um para o alcance dos objetivos e os importantes valores envolvidos, produzindo, assim, 

uma afirmação moral. Além disso, atribui significado à tarefa e, naturalmente, promove a 

cooperação e o bom clima organizacional. Para esse tipo de liderança, a construção de relações 

de confiança é fundamental, porque é um alicerce estruturado tijolo a tijolo que pressupõe 

transparência e honestidade de princípios evidentes nas ações do líder em quaisquer 

circunstâncias (AVOLIO; BASS, 2004; KOUZES; POSNER, 2013).  

A Liderança Transformacional envolve inspirar seguidores a se comprometerem com 

a visão e os objetivos compartilhados de uma organização, desafiando-os a solucionarem 

problemas de forma inovadora e desenvolvendo a capacidade de liderança dos seguidores 

(BASS; RIGGIO, 2013). 

Os estudos sobre a liderança transformacional proporcionaram o desenvolvimento de 

uma série de instrumentos para medir os comportamentos do líder transformacional, como o 

Transformational Leadership Inventory – TLI, que foi amplamente utilizado em trabalhos por 

seus desenvolvedores Podsakoff, Mackenzie, Moorman e Fetter, além de outros pesquisadores. 

Uma escala bastante usada em ações práticas, mas raramente em pesquisas empíricas 

publicadas e que, apesar de não classificada explicitamente para este fim, avalia os 

comportamentos do líder transformacional, é a Leadership Practices Inventory – LPI, de 

Kouzes e Posner. Entretanto, o questionário mais utilizado para medir a liderança 

transformacional é o Multifactor Leadership Questionnaire - MLQ, que atualmente avalia o 

modelo Full Range of Leadership (FRL) ou ampla gama da liderança, que inclui os estilos de 

liderança transacional, laissez-faire ou passiva, além da liderança transformacional (BASS; 

RIGGIO, 2013). 

O modelo de ampla gama da liderança abrange desde comportamentos menos potentes 

para a liderança laissez-faire até os mais robustos relativos à liderança transformacional, que 

vem sendo chamada de liderança exemplar (AVOLIO; BASS, 2004).  

Os componentes da liderança transformacional, também considerados como elementos 

morais do líder transformacional, mensurados pelo questionário MLQ são os seguintes (BASS; 

RIGGIO, 2013): 

 
a) influência idealizada – o comportamento do líder transformacional permite que ele 

seja visto como exemplo pelos seguidores, que admiram, respeitam, confiam e 

identificam-se com o líder;  
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b) motivação inspiradora – o líder motiva e inspira os seguidores dando sentido às 

tarefas e desafiando-os a alcançar o objetivo comum, além de prover entusiasmo e 

otimismo;  

c) estímulo intelectual – o líder estimula a inovação e a criatividade dos seguidores, 

não critica publicamente erros individuais e incentiva os seguidores a olhar os 

problemas sob outro ângulo;  

d) consideração individualizada – o líder importa-se com as necessidades de 

realização e crescimento de seus seguidores, atuando como mentor ou coach. Para 

isso, considera as diferenças individuais e delega tarefas de forma a promover o 

desenvolvimento dos seguidores. 

 
Os elementos transformacionais influência idealizada e motivação inspiradora podem 

ser utilizados “de forma autêntica para criar comprometimento e motivação do seguidor para 

uma causa que beneficiará a todos ou podem ser usados para manipular os seguidores a produzir 

uma dependência doentia do líder” (BASS; RIGGIO, 2013, p. 14). 

À vista disso, o elemento consideração individualizada é o que geralmente melhor 

distingue o líder transformacional autêntico do inautêntico, uma vez que possibilita verificar se 

o líder está verdadeiramente preocupado com os desejos e necessidades dos seguidores e se há 

uma preocupação real com o desenvolvimento destes (BASS; RIGGIO, 2013). 

Os líderes transformacionais são caracterizados como aqueles que (BASS, 1985a, 

1985b; AVOLIO; BASS, 2004): 

 
a) despertam nos liderados um nível de conscientização sobre a relevância de alcançar 

os resultados esperados, assim como definem as estratégias apropriadas para obtê-

los; 

b) incentivam os liderados a focar no bem coletivo, seja da equipe, da organização ou 

político, transcendendo seus próprios interesses;  

c) estendem as necessidades pessoais ou profissionais dos liderados para outras áreas 

como realização, autonomia e associação. 

 
O líder transformacional promove o engajamento da equipe e encoraja os indivíduos a 

realizar atividades além das expectativas habituais. Isso se dá pelo exemplo do líder em relação 

ao esforço que aplica para alcançar as metas estabelecidas, além da identificação do grupo com 

a missão e o apoio que recebem para cumprirem os objetivos. Esse tipo de líder reconhece as 

necessidades dos liderados e busca tratá-las por níveis de maturidade, dos mais elementares aos 
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mais elevados. Ele empenha-se em desenvolver as pessoas para torná-las líderes (AVOLIO; 

BASS, 2004). 

Dessa maneira, a liderança transformacional pode ser ensinada e aprendida. Uma 

forma de capacitação é o treinamento específico das competências centrais da liderança, o que 

propicia desenvolver habilidades e conhecimentos necessários ao líder. Além disso, o líder deve 

buscar internalizar essas competências com dedicação e comprometimento a fim de alcançar a 

efetividade da liderança (BASS; RIGGIO, 2013).  

 

 

2.2.3.2 Liderança transacional 
 
 

Na liderança transacional, a troca entre líder e liderados é uma transação pura e simples 

e pode ser econômica, política ou psicológica. Assim, o poder do líder acaba à medida que não 

for mais detentor da prerrogativa de conceder benefícios ou infligir punições (BURNS, 1978). 

Os líderes transacionais conduzem ou motivam seus seguidores na direção das metas 

estabelecidas por meio de esclarecimentos dos papéis e das exigências das tarefas (ROBBINS, 

2009). 

Destarte, esses líderes identificam e reconhecem as funções e tarefas que os 

subordinados devem realizar visando atingir os objetivos e resultados estabelecidos, bem como 

buscam gerar confiança na equipe, a fim de que os membros retribuam com esforço esperado. 

O líder transacional também identifica as necessidades e os desejos dos subordinados e procura 

esclarecer o que estes devem fazer para realizá-los, deixando claro que o reconhecimento 

dependerá do esforço dispensado ao cumprimento das tarefas, o que também gera motivação 

(AVOLIO; BASS, 2004).  

A liderança transacional pode ser construtiva, corretiva, ativa ou passiva. A forma 

construtiva é caracterizada pela elaboração de contratos ou acordos de trabalho para o alcance 

de determinados objetivos, estabelecendo o recebimento de remuneração ou recompensa após 

o término da tarefa. Na corretiva, a liderança transacional converge para a definição ativa de 

normas. As formas ativa e passiva focam a identificação de erros, sendo que a primeira monitora 

de perto os erros, enquanto a outra espera que os erros ocorram antes de agir (AVOLIO; BASS, 

2004). 

Não obstante, a liderança transacional tem suas limitações. Muitas vezes esse tipo de 

liderança cessa ou não funciona porque o líder não consegue entregar as recompensas 

negociadas, seja por falta de reputação ou de recursos (AVOLIO; BASS, 2004, p. 23): 
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As pressões do tempo, métodos de avaliação pobres, dúvidas sobre a eficácia 
do reforço positivo, desconforto para líder e liderados, e falta de habilidade ou 
confiança são parcialmente responsáveis pela não utilização dos métodos de 
liderança transacionais.  
 

Por estar associada à realização da tarefa, o que caracteriza uma troca, a liderança 

transacional “depende de um reforço contingente, seja positivo como a recompensa contingente 

(RC), ou as formas mais negativas de gestão por exceção ativa ou passiva (EA ou EP)” (BASS; 

RIGGIO, 2013, p. 8): 

 
a) recompensa contingente (RC) – constitui uma transação construtiva e altamente 

motivadora, na qual as pessoas atingem alto grau de desenvolvimento e performance, 

assim como os componentes da liderança transformacional. Os líderes deixam claro 

para os liderados o que eles precisam fazer para atingir os objetivos e qual será a 

recompensa; 

b) gestão por exceção ativa (EA) – trata-se de uma transação corretiva, na qual o líder 

monitora desvios, falhas e erros na realização das tarefas e adota os procedimentos 

inerentes à correção, de modo que as normas e padrões desejados sejam cumpridos; 

c) gestão por exceção passiva (EP) – também é uma transação corretiva, no entanto, 

nesse caso o líder é passivo, ou seja, não monitora ou controla os erros e desvios, 

agindo apenas após a ocorrência destes, normalmente ao tomar ciência por meio de 

reclamações. 

A recompensa contingente pode ser material, como um bônus, ou psicológica, na forma 

de elogios, aproximando-se, neste último caso, da liderança transformacional (ANTONAKIS; 

AVOLIO; SIVASUBRAMANIAM, 2003; BASS; RIGGIO, 2013). 

A gestão por exceção ativa ou passiva “tende a ser mais ineficaz do que a recompensa 

contingente ou dos componentes da liderança transformacional” (BASS; RIGGIO, 2013, p. 8).  

Por suas características, os autores e pesquisadores do MLQ rotularam a recompensa 

contingente e a gestão por exceção ativa como liderança transacional e a gestão por exceção 

passiva e laissez-faire como liderança passiva (AVOLIO; BASS, 2004). 
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2.2.3.3 Liderança laissez-faire ou passiva 
 
 

Na liderança laissez-faire ou passiva, o líder evita tomar decisões, esquiva-se dos 

problemas, atrasa as ações necessárias à solução das questões, bem como ignora suas 

responsabilidades diante da gestão (BASS; RIGGIO, 2013).  

Apesar disso, este estilo é considerado uma liderança porque a falta de ação por parte 

do líder é uma escolha dele. Entretanto, em relação às demais lideranças é a mais passiva e 

ineficaz. Esse tipo de liderança é caracterizado pela ausência de transação (BASS; RIGGIO, 

2013). 

Conforme recomendação dos autores do MLQ, a liderança laissez-faire e a gestão por 

exceção passiva serão consideradas neste trabalho como liderança passiva.  

 

 

2.2.3.4  As lideranças transformacional, transacional e passiva no modelo FRL 
 
 

O modelo de amplo alcance da liderança, avaliado pelo MLQ, propõe que cada líder 

exibe, em determinado momento, as características de um estilo de liderança, portanto, ele pode 

se comportar como um líder transformacional, transacional ou passivo, dependendo da 

circunstância. No caso, o resultado do questionário MLQ remete ao estilo de liderança 

prevalecente percebido pelos liderados (BASS; RIGIO, 2013).  

À vista disso, o líder ideal é aquele que apresenta com maior frequência  

comportamentos  transformacionais (TF), seguidos dos referentes à recompensa contingente 

(RC), em relação à gestão por exceção ativa (EA) e às passivas – gestão por exceção passiva 

(EP) e laissez-faire (LF), resultando, assim, no enquadramento como líder eficaz e ativo, 

conforme figura 1 (BASS; RIGIO, 2013):  
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                Figura 1- Modelo FRL - Perfil do líder ideal 

 
 Fonte: Bass e Riggio (2013, p. 9) 

                   Adaptado pela autora 
 

Em contrapartida, o líder que apresenta maior frequência de comportamentos 

passivos do que transacionais e transformacionais enquadra-se como passivo e ineficaz e é 

considerado um líder não ideal (BASS; RIGIO, 2013). 

A partir dos componentes das lideranças transformacional e transacional, no 

entanto, pode-se identificar a autenticidade ou não do estilo de liderança. Tudo depende da 

forma como os componentes são utilizados, ou melhor, dos elementos morais relacionados 

a cada um deles, conforme demonstrado na tabela 1 (BASS; STEIDLMEIER, 1999; BASS; 

RIGGIO, 2013): 

  

Eficaz 

Passivo Ativo 

Ineficaz 
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Tabela 1- Elementos morais das lideranças transformacional e transacional 

Liderança dinâmica 
Liderança Transacional  

Interesse ético 
Tarefa Se o que está sendo feito (o fim) e os meios empregados para 

fazê-lo são moralmente legítimos. 

Sistema de recompensa Se as sanções ou incentivos prejudicam a efetiva consciência 
de liberdade e respeito. 

Intenções Dizer a verdade. 

Confiança Cumprir promessas. 

Consequências Egoísmo x Altruísmo - Se a idoneidade moral e os interesses 
legítimos de todos os afetados são respeitados. 

Devido processo  Processo imparcial de resolução de conflitos e reclamações. 

  

  Liderança Transformacional 

Influência idealizada Se o elogio exagerado e o egoísmo por parte do líder 
predominam e se o líder é manipulador ou não. 

Motivação inspiradora Se promove o verdadeiro empoderamento e autorrealização ou 
não dos seguidores. 

Estímulo intelectual Se o programa do líder é aberto à transcendência dinâmica e à 
espiritualidade ou é uma propaganda fechada e impõe uma 
“linha” a seguir. 

Consideração 
individualizada 

Se os seguidores são tratados como fins ou meios, se sua 
dignidade única e seus interesses são respeitados ou não. 
 

Fonte: Bass; Steidlmeier (1999, p. 185) 
           Adaptado pela autora, tradução livre 

 
No caso, cada elemento da liderança transacional ou transformacional envolve uma 

dimensão ética. O comportamento do líder será determinado por seu caráter moral e seus 

valores, enquadrando-o como um líder autêntico ou inautêntico. Assim, considerando que a 

“maioria dos líderes são suscetíveis de exibir um perfil moral misto”, ao falar de autenticidade 

em relação às lideranças transformacional ou transacional, sugere-se que esse líder seria mais 

autêntico do que inautêntico (BASS; STEIDLMEIER, 1999, p. 184-185). 

Não obstante essa questão, dependendo das circunstâncias a efetividade da liderança 

pode requerer comportamentos mais transformacionais ou transacionais. Estudos revelaram que 

há diferenças, por exemplo, em organizações militares e civis e em culturas distintas. De certa 

forma, a liderança adequada depende do meio ambiente, do tipo de organização e sua cultura, 

das tarefas e objetivos envolvidos, assim como da relação de poder entre os líderes e liderados 

(BASS; RIGGIO, 2013).  
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Assim, a própria cultura da organização pode influenciar no estilo do líder e aumentar 

a correlação entre a liderança transformacional e a transacional recompensa contingente, já que 

a cultura organizacional e a liderança interagem entre si, uma afetando a outra. Dentro dessa 

cultura, os líderes podem criar e reforçar normas, em função de seus comportamentos, seja por 

enfatizar o que entendem como importante, pelo modo que lidam com crises, pelos modelos 

que fornecem e até mesmo como conseguem atrair pessoas para cumprir as metas da 

organização (BASS; RIGGIO, 2013, p. 100): 

 
Se uma cultura organizacional tem valores e orientação para a autonomia em 
níveis mais baixos, a gestão não será capaz de aumentar seus poderes pessoais. 
As decisões sobre recrutamento, seleção e colocação dentro da organização 
serão afetadas por valores e normas da organização. Os líderes precisam estar 
atentos aos ritos, crenças, valores e premissas embutidas na cultura 
organizacional. Eles podem ajudar ou atrapalhar os esforços para mudar a 
organização, quando esta deve se mover em novas direções, como 
consequência das mudanças no ambiente interno e externo. 

 

 Nesse contexto, as organizações podem manter culturas mistas, tanto transacionais 

como transformacionais, com graus diferentes e variáveis de prevalência desses estilos 

dependendo da situação. Apesar disso, grande parte das organizações encontra benefícios ao 

“mover-se na direção dos aspectos mais transformacionais em suas culturas, enquanto também 

mantém uma base de tendências transacionais eficazes” (BASS; RIGGIO, 2013, p. 103). 

 

 

2.3 CONFIANÇA 
 
 

O conceito de confiança é amplo e depende do campo de estudo.  Na Economia, a 

confiança é um elemento que pondera ganhos e perdas nas trocas. Um país, um segmento da 

economia e o consumo, por exemplo, podem ser classificados de acordo com o nível de 

confiança. Na esfera da Psicologia, a confiança está voltada para as relações interpessoais e os 

papéis do confiado e do confiante. Na Sociologia, por sua vez, o foco passa a ser as relações 

sociais e o quanto a confiança está incorporada nessas relações (FISCHER; NOVELLI, 2008). 

Além da característica multidisciplinar, pesquisas reforçam várias facetas da 

confiança, que pode ser considerada de acordo com o nível em que ela está sendo observada, 

seja com foco no indivíduo, no grupo, na empresa ou na instituição. Pode compreender a 

confiança dentro da organização e entre organizações. Por vezes é interpretada como causa e, 
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em outros momentos, no entanto, surge como mediadora ou até mesmo como resultado 

(ROUSSEAU et al., 1998).  

Dependendo da abordagem, a confiança pode ser vista como “a expectativa que nasce 

no seio de uma comunidade de comportamento estável, honesto e cooperativo, baseado em 

normas compartilhadas pelos membros dessa comunidade” (FUKUYAMA, 1996, p. 41). 

Esses valores e normas comuns são a base de uma cultura na qual a confiança está 

presente e incentivam a reciprocidade e a cooperação, a partir de interações repetidas. Por isso, 

“culturas podem favorecer ou inibir o surgimento das relações de confiança dentro das 

sociedades” (ZANINI, 2008, p. 67).  

Por outro lado, a confiança compreende um estado psicológico, uma ação de entrega 

que implica na “intenção de aceitar a vulnerabilidade com base em expectativas positivas sobre 

as intenções ou o comportamento do outro” (ROUSSEAU et al., 1998, p. 395).  

A confiança também pode ser “um elemento necessário e inseparável de qualquer 

sociedade, fundamental para a redução das incertezas e das complexidades das relações 

humanas e promoção de certa ordem social, sejam lá quais sejam os fins a que se dedica” 

(ZANINI, 2008, p. 66). 

O fato é que, independente da abordagem ou do contexto em que está inserida, a 

confiança pressupõe dois pontos comuns – o risco, pela possibilidade de perda, e a 

interdependência, pois, os interesses de uma das partes dependem da colaboração da outra parte 

(ROUSSEAU et al., 1998).  

Logo, a partir do momento que o risco passa a ser visto como integrante do processo 

de confiança, percebe-se a falta de simetria e harmonia de tempo entre a fase em que se investe 

a confiança e a fase em que ocorre o retorno dessa ação (FISHER; NOVELLI, 2008). 

Confiar passa a ser assumir o risco de suas expectativas não se confirmarem, mas esse 

investimento pode trazer benefícios por propiciar a cooperação entre os atores dessa relação. 

Com isso, os seguintes pressupostos incorporam-se ao conceito de confiança (FISHER; 

NOVELLI, 2008, p. 70): 

 
- a confiança reduz a sensação de complexidade do ambiente, na medida em 
que propõe ao indivíduo a garantia da realização de determinado compromisso 
que, isoladamente, ele não teria condições ou informação suficiente para fazer; 
- a confiança se dá numa relação que envolve riscos, calculados ou não, de 
frustração. 

 

Destarte, a decisão de confiar no outro e assumir esse investimento de risco 

normalmente baseia-se em informações sobre a pessoa, grupo ou empresa que se pretende 
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investir a confiança, sejam as referências históricas, que compõem a reputação, ou as relativas 

ao contexto atual (ZANINI, 2008).  

Sob esse ângulo, vários estudos ao longo dos anos tiveram como objetivo determinar 

os fatores que levam um indivíduo a confiar em outro. Na tabela 2 observa-se que alguns 

aspectos apresentam-se de forma repetida nas pesquisas, como competência e habilidade 

(MAYER; DAVIS; SCHOORMAN, 1995): 

 
Tabela 2 – Fatores antecedentes da Confiança 
Autores Fatores antecedentes 
Boyle & Bonacich (1970) Interações passadas, índice de cautela com base nos resultados do 

dilema dos prisioneiros. 
Butler (1991) Disponibilidade, competência, consistência, discrição, 

honestidade, integridade, lealdade, cumprimento de promessa, 
receptividade. 

Cook & Wall (1980)  Intenções dignas de confiança, habilidade. 
Dasgupta (1988)  Ameaça crível de punição, credibilidade das promessas. 
Deutsch (1960) Habilidade, intenção de produzir 
Farris, Senner, & Butterfield 
(1973) 

Receptividade, domínio dos sentimentos, experimentação com 
novos comportamentos, normas de grupo. 

Frost, Stimpson, & Maughan 
(1978) 

Dependência em relação àquele em que se investe confiança, 
altruísmo. 

Gabarro(1978) Receptividade, resultados anteriores. 
Giffin (1967) Expertise, confiabilidade como fonte de informação, intenções, 

dinamismo, atração pessoal, reputação. 

Good (1988) Habilidade, intenção, alegações daqueles em que se confia sobre 
como se comportarão. 

Hart, Capps, Cangemi, & 
Caillouet (1986) 

Receptividade / congruência, valores compartilhados, autonomia 
/ feedback. 

Hovland, Janis, & Kelley (1953) Expertise, motivação para mentir. 

Johnson-George & Swap (1982) Confiabilidade. 

Jones, James & Bruni (1975) Habilidade, o comportamento é relevante para as necessidades e 
desejos do indivíduo. 

Kee & Knox (1970) Competência, motivos. 

Lanelere Sc Huston (1980) Benevolência, honestidade. 

Lieberman (1981) Competência, integridade. 

Mishia (In press) Competência, receptividade, atenção, confiabilidade. 

Ring & Van de Ven (1992) Integridade moral, boa vontade. 

Rosen & Jerdee (1977) Julgamento ou competência, metas coletivas. 
Sitkin & Roth (1993) Habilidade, valor de congruência. 
Solomon (1980)  Benevolência. 
Strickland (1958) Benevolência. 

 Fonte: Mayer; Davis; Schoorman (1995, p. 718). 
             Adaptado pela autora, tradução livre. 
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Ainda em relação à tabela 2, destacam-se alguns sinônimos como benevolência e boa 

vontade e fatores relacionados aos valores daquele em que se pretende investir a confiança, a 

exemplo de integridade e honestidade. Obviamente, a percepção desses aspectos e de outros 

como a habilidade e a competência não assegura que o indivíduo agirá de acordo com as 

expectativas, mas a repetição das ações e a compatibilidade entre estas e o discurso é que 

produzirão uma certa estabilidade na relação (MAYER; DAVIS; SCHOORMAN, 1995). 

Por isso, à medida que ocorrem interações repetidas e estas transmitem segurança e 

constância nas ações daquele em que se confia, as expectativas positivas são reforçadas e a 

sensação do risco é minimizada, fortalecendo, assim, os vínculos entre os agentes e a construção 

da confiança (ROUSSEAU et al., 1998). 

Sob o aspecto organizacional, a confiança relaciona-se à sustentabilidade dos 

negócios, uma vez que possibilita a cooperação, a motivação, o aumento do comprometimento, 

além da redução dos custos de transação e das incertezas (ZANINI, 2008).  

Em função disso, a cada dia a confiança torna-se mais importante no cenário 

socioeconômico. Com a transição de economias industriais para economias baseadas na 

aplicação intensiva do conhecimento surgiram novas formas de produção e consequentes 

mudanças nas relações de trabalho. O modelo que era estável passou para um de alta incerteza. 

Enquanto na sociedade industrial o sistema de produção era de massa e as relações de trabalho 

baseavam-se na coerção e na autoridade, na sociedade do conhecimento o sistema de produção 

está alicerçado no conhecimento e as relações de trabalho têm como base a confiança 

(MIGUELES; ZANINI, 2009).  

Na sociedade do conhecimento, construir relações de confiança é extremamente 

importante seja para dar sentido ao trabalho, motivar pessoas, promover cooperação informal, 

reduzir a incerteza ou melhorar a coordenação das organizações (MIGUELES e ZANINI, 

2009).  

De certa forma, todas as transações comerciais relacionam-se com algum elemento da 

confiança, sendo plausível que “grande parte do atraso econômico no mundo pode ser explicado 

pela falta de confiança mútua” (ARROW, 1972, p. 357). 

As transações, por sua vez, podem ser mais eficientes em função da redução dos 

custos, do aumento da motivação, cooperação e satisfação promovidos em sociedades de alta 

confiança. Nas organizações, da mesma forma, ambientes de alta confiança propiciam melhores 

resultados, sustentabilidade dos negócios, flexibilidade, capacidade de adaptação, além de 

estimular a criatividade e a inovação (MIGUELES; SANTOS; ZANINI, 2014). 
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Estudos revelaram a preferência das pessoas seguirem indivíduos que possam confiar, 

mesmo não concordando integralmente com suas ideias, do que àqueles com quem concordam, 

mas que não têm uma constância de opinião (Bennis, 1995). Portanto, a confiança é 

fundamental para qualquer organização, uma vez que pode estabelecer a segurança e a 

constância nas relações. 

A confiança, no entanto, não ocorre no vácuo, mas em um contexto social específico. 

Por isso, pode-se afirmar que há três dimensões relacionadas à confiança (ZANINI, 2007, 

2008): 

 
a) confiança interpessoal - sempre está presente em uma relação de confiança e 

provém das experiências compartilhadas entre os próprios agentes de interação e de 

informações obtidas junto a terceiros sobre a personalidade e a reputação de quem 

se pretende investir a confiança;  

b) confiança organizacional ou sistêmica – esta dimensão subsidia transações em 

sistemas sociais de menor escala, como em uma organização. Refere-se à 

confiabilidade percebida por um indivíduo em relação a um grupo específico, com 

base nas diversas interações realizadas no decorrer do tempo; 

c) confiança institucionalizada – ocorre em um sistema mais amplo, como na cultura 

de um país. Pode ser representada por certificações, títulos, contratos e reputações 

que indicam segurança e confiabilidade delineando as relações de confiança, a 

exemplo de médicos e juízes, cuja formação qualificada remete à reputação 

institucional. A inferência da reputação de instituições públicas e privadas, a partir 

da percepção da qualidade na prestação de serviços, também ilustra essa dimensão, 

pois, ocorre em função da interação entre os representantes dessas instituições e os 

indivíduos que avaliaram os serviços. Consiste, portanto, no investimento de 

confiança em sociedades de larga escala. 

 
Na figura 2 é possível observar que essas dimensões formam uma macroestrutura, 

sendo necessário para analisar o comportamento do indivíduo, considerar além das motivações 

individuais, as variáveis relacionadas à sociedade de menor escala em que ele se encontra e as 

institucionais, que determinam a forma de agir coletivamente (ZANINI, 2008).  
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                      Figura 2 - Dimensões relevantes das relações de confiança 

     Fonte: Zanini, 2008, p. 69 

 

Desta maneira, as relações de confiança são construídas tanto com informações obtidas 

nas experiências vivenciadas por meio da interação entre os agentes, quanto por aquelas geradas 

pelo sistema social no qual a transação ocorreu. A confiança, portanto, é relacional e precisa 

ser construída, por isso, demanda tempo para evoluir nos sistemas sociais, haja vista a 

necessidade de estabelecer um consenso social mediante o fortalecimento de valores comuns 

entre os agentes envolvidos (ZANINI, 2007).   

No contexto organizacional, o ambiente deve ser propicio à construção das relações 

de confiança, porque este influencia no comportamento de entrega e nas motivações dos agentes 

para alcançar o objetivo coletivo. Logo, para a construção de uma relação de confiança faz-se 

necessária a presença simultânea dos seguintes elementos (ZANINI, 2007, p. 42): 

 
(1) interesses mútuos entre os agentes de interação para se engajarem em uma 
determinada situação de risco (até mesmo quando esses interesses não são 
exatamente iguais); e  
(2) uma estrutura de incentivos para se alcançar os comprometimentos 
desejados de forma a promover as ações concretas e a continuação dos 
relacionamentos baseados na confiança. 
 

O engajamento em uma situação de risco não é uma questão de ser ou estar vulnerável, 

mas de se colocar em vulnerabilidade, portanto, implica na escolha de assumir esse risco 

(MAYER; DAVIS; SCHOORMAN, 1995). 

Dessa forma, as pessoas investem em relações de confiança, colocando-se em uma 

posição de vulnerabilidade, não com foco em recompensas imediatas, mas porque, de alguma 

forma, consideram que há algum tipo de benefício ou valor nessa relação (ZANINI, 2007).  

 

A             B 

Interpessoal 

Organizacional 

Institucional 
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Assim, o interesse de pesquisadores e gestores em relação à confiança decorre da 

“crença de que ela exerça impacto significativo sobre uma variedade de resultados relevantes 

para as organizações” (ZANINI; SANTOS; LIMA, 2015). 

Esse investimento, no âmbito organizacional, pode gerar ganhos e alterar a forma 

como se vê a confiança, fazendo com que ela deixe de ser considerada um elemento intangível 

e possa transformar-se em um ativo, à medida que propicia resultados positivos e sustentáveis 

(Zanini, 2007).  A confiança, portanto, influencia os fatores de sucesso e, consequentemente, 

relaciona-se à prosperidade dos negócios de uma empresa (COVEY; LINK, 2013, p. 34): 

 
A reputação de uma empresa, a habilidade de se associar e colaborar com os 
outros, a capacidade de inovar, a eficácia de mobilizar seu pessoal, o dom de 
atrair e manter pessoal de talento, a velocidade com que se consegue executar 
– todas essas dimensões do sucesso, e muitas outras, são afetadas 
intensamente pela confiança. 

 

Para que contribua com efetividade para a melhoria da eficiência organizacional, as 

relações de confiança devem se estender a todos os níveis hierárquicos, seja entre superiores, 

pares iguais ou equipes de trabalho (ZANINI; LUSK; WOLFF, 2009). 

Sendo assim, considerando o perfil multifacetado do tema confiança, dentre as 

distintas abordagens na literatura pesquisada, este estudo baseou-se na confiança existente 

dentro das organizações e contemplou dois tipos presentes nas relações interpessoais - a 

confiança profissional e a confiança pessoal no líder. 

 

 

2.3.1 A confiança profissional e a confiança pessoal nas organizações 
 
 

A confiança no ambiente organizacional ocorre fundamentalmente de duas formas, 

com base nos seguintes comportamentos (GILLESPIE, 2003): 

 
a) ao acreditar que pode contar com o outro; 

b) ao entender que é possível revelar confidências e divulgar informações pessoais 

para a outra pessoa. 

 
Isso quer dizer que um membro da equipe pode estar disposto a confiar no líder para 

representá-lo em determinada atividade, mas não estar preparado ou interessado em revelar para 

esse mesmo líder situações específicas ou problemas da equipe. Em contraponto, um membro 

pode estar disposto a debater com um colega de trabalho problemas pessoais que estão lhe 
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preocupando e, consequentemente, interferindo em sua atividade laboral e, no entanto, pode 

não se sentir à vontade em confiar, a esse mesmo colega, o término de uma determinada 

atividade. Observa-se, pois, que o indivíduo está mais propenso a revelar confidências e 

questões pessoais àquela pessoa cuja relação está alicerçada no sentimento de poder confiar 

(GILLESPIE, 2003). 

A abordagem sociológica da confiança corrobora essa visão, tendo em vista considerar 

que as pessoas confiam em algum indivíduo em determinadas circunstâncias, mas não em 

outras. A confiança, portanto, apresenta nuances distintas de acordo com a situação. A partir 

desse entendimento, ela pode mostrar determinados conteúdos proporcionando relações de 

confiança variadas. Estes conteúdos – cognitivo, afetivo e comportamental, estão presentes em 

todos os tipos de confiança, porém, em graus diferentes (LEWIS; WEIGERT, 1985, p. 972): 

 
O conteúdo cognitivo pode ser bastante limitado (estranhos passando na rua) 
ou pode ser extremamente grande (como em negociações de redução das 
armas nucleares); o conteúdo emocional pode ser mínimo (a maioria das 
interações entre burocratas) ou altamente intenso (relações entre amantes); e, 
finalmente, o conteúdo comportamental pode ser restrito a um ato estritamente 
circunscrito ou prolongar-se indefinidamente a uma grande variedade de atos 
entre os envolvidos. 
 

 Com base nesse critério, quando na relação de confiança há preponderância do 

conteúdo cognitivo, designa-se como confiança cognitiva. Enquanto isso, se predominar o 

caráter emocional, tem-se a confiança afetiva. Os limites comportamentais, por sua vez, 

apresentam-se mais restritos na confiança cognitiva e mais difusos na confiança afetiva 

(LEWIS; WEIGERT, 1985). 

 É fato que ao revelar detalhes sigilosos e pessoais, o indivíduo pode colocar-se em 

uma situação de maior vulnerabilidade, que demanda cuidados interpessoais e sentimentos de 

preocupação e afeto, envolvendo, assim, aspectos mais emocionais e relacionais da confiança, 

demonstrando que a dimensão afetiva da confiança aproxima-se dos pressupostos da confiança 

pessoal (GILLESPIE, 2003). 

Na sua essência, a confiança profissional difere da confiança pessoal, já que ambas 

têm orientações distintas sobre a questão que envolve a revelação de confidências e informações 

pessoais. Enquanto as habilidades profissionais, a qualificação, a competência e a 

confiabilidade são alicerces da confiança profissional percebidos por quem se propõe a investir 

confiança em outra pessoa, na confiança pessoal o conteúdo é voltado para o lado emotivo, 

sentimental. Nesse caso, o indivíduo acredita na discrição e lealdade do outro para receber e 

manter em segredo suas confidências (GILLESPIE, 2003). 
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Em que pese a confiança profissional e a confiança pessoal poderem ser medidas em 

relação ao líder, a um colega de trabalho e à equipe, para este trabalho será abordada somente 

a percepção relacionada ao líder, destacando a relação existente entre líder e liderados. 

 

 

2.4 LIDERANÇA E RELAÇÕES DE CONFIANÇA 
 
 

Ao abordar o processo de influência do líder a partir da palavra e da persuasão, 

imediatamente surge a confiança como uma questão implícita para atrair pessoas e, acima de 

tudo, para mantê-las próximas. Para gerar confiança em seus liderados e, consequentemente, 

tê-los ao seu lado, o líder precisa apresentar, simultaneamente, os seguintes elementos 

(BENNIS, 1996, p. 120): 

 
a) constância – independente da situação, o líder deve manter-se equilibrado e 
tenaz. Não pode gerar sobressaltos ou estranheza ao grupo; 
b) coerência – o discurso do líder deve ser igual à prática. O que ele fala, ele 
faz; 
c) confiabilidade – continuamente o líder está presente nos momentos mais 
importantes. Está atento às necessidades dos subordinados e apto a cooperar 
quando for preciso; 
d) integridade – o líder deve ser honesto, ter inteireza moral e cumprir suas 
promessas e compromissos. 
 
 

Para tanto, a construção dos relacionamentos de confiança entre líder e liderados 

baseia-se em informações colhidas a partir de situações presentes e passadas, que remetem a 

possibilidades futuras, normalmente fundamentadas em comportamentos de padrão repetitivo 

(ZANINI, 2007).  

As características dessa confiança manifestam-se em códigos de ética e em culturas 

organizacionais sustentadas por condutas éticas, nas quais valores como a integridade são 

reforçados (BENNIS, 2010).   

Em contraponto, a pressão de alguns líderes para alcançar resultados a curto prazo e a 

qualquer custo afastam muitos empregados dos preceitos éticos, a fim de atender aos interesses 

do empregador, sem avaliar as consequências de seus atos. Nesse caso, a sensação de falta de 

integridade mina a confiança dos seguidores. Os níveis de confiança, portanto, estão fortemente 

relacionados à percepção de valores como transparência, integridade e consistência nas relações 

de trabalho (ZANINI, 2007).  
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Por isso, a confiança, ou a sua ausência, ganha cada vez mais importância nas 

organizações modernas. Os liderados, ao confiar na honestidade do líder, estão dispostos a 

tornar-se vulneráveis porque acreditam e confiam que seus direitos e interesses serão 

preservados (ROBBINS, 2009).  

Estudos identificaram a correlação entre a confiança, a moralidade e o desempenho. 

No caso, “as relações de confiança revelam duas faces distintas da gestão de uma empresa: o 

aumento da eficiência das transações e o teor moral de sua cultura corporativa” (ZANINI, 2007, 

p. 97). 

A credibilidade, como qualidade daquele que é confiável, é um diferencial da eficácia 

do líder e é o que determina a medida de entrega de cada pessoa a uma atividade, em termos de 

tempo, disposição, energia, talento, apoio e criatividade (Bergamini, 1994a). Para conquistar e 

manter a credibilidade, o líder deve investir inicialmente no autoconhecimento, ou seja, precisa 

entender seus pontos fortes e a desenvolver, ter claro seus valores, convicções, competências e 

habilidades, além de ter confiança e assumir o compromisso com os liderados (KOUZES, 

POSNER, 2012). 

Para conquistar a confiança da equipe, o líder deve “comunicar suas ideias com clareza 

e, assim, envolver a todos no processo de mudança” (Bennis, 1995, p. 168). Além disso, deve 

ser exemplo, apresentar coerência entre o discurso e a ação, compartilhar valores, desenvolver 

capacidades e buscar entender as necessidades e expectativas dos liderados. Por isso, a liderança 

começa na mente, expressa-se nas palavras e traduz-se nas ações (KOUZES, POSNER, 2012). 

Dessa forma, com base no marco teórico pesquisado, formulou-se neste estudo seis 

hipóteses que relacionam as lideranças transformacional e transacional recompensa contingente 

em um único construto, a liderança transacional gestão por exceção ativa e a liderança passiva 

com a confiança profissional e a confiança pessoal no líder, cuja representação encontra-se no 

quadro 1.  
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Quadro 1 – Representação das Hipóteses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Optou-se por reunir nas hipóteses H1a e H1b as lideranças transformacional e 

transacional recompensa contingente, haja vista as especificidades da cultura organizacional do 

Banco de Bravos que aproximam esses dois estilos, seja pela prática da liderança exemplar, 

característica da liderança transformacional, ou por contemplar sistema de recompensas e 

reconhecimento dos empregados, característica da liderança transacional recompensa 

contingente (BASS; RIGIO, 2013). 

Outrossim, caso a recompensa seja em caráter psicológico, ou seja, na forma de 

elogios, pode caracterizar tanto a liderança transacional recompensa contingente quanto a 

liderança transformacional (ANTONAKIS; AVOLIO; SIVASUBRAMANIAM, 2003; BASS; 

RIGGIO, 2013). 

Ademais, o comportamento do líder transformacional produz efeitos positivos e 

conscientiza os seguidores do significado e importância de suas atividades para o bem coletivo, 

favorecendo a construção de relações de confiança entre líderes e liderados (PODSAKOFF et 

al., 1990). 

De forma semelhante, a liderança transacional recompensa contingente sugere a 

construção de relações de confiança entre líder e liderados, com vistas a assegurar a quitação 

da recompensa após o esforço dedicado ao atingimento da meta organizacional, conforme 

contratado entre as partes (AVOLIO; BASS, 2004). 

Assim, as hipóteses de pesquisa H1a e H1b consolidam da seguinte forma as propostas 

que relacionam as lideranças transformacional e transacional recompensa contingente aos tipos 

de confiança profissional e pessoal no líder:  

 

LTRF + LSRC 

H1a + 
 

Confiança 
Profissional no Líder 

LSEA 

H3b - Confiança Pessoal 
no Líder LPAS 
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Hipótese H1a - A liderança transformacional e a liderança transacional recompensa 

contingente estão relacionadas positivamente com a confiança profissional no líder. 

Hipótese H1b - A liderança transformacional e a liderança transacional recompensa 

contingente estão relacionadas positivamente com a confiança pessoal no líder. 

 

Por sua característica corretiva, a partir de monitoramento de desvios, erros e falhas 

nas atividades, a liderança transacional gestão por exceção ativa, tende a ser ineficaz (Bass; 

Riggio, 2013), o que motivou a formulação das hipóteses H2a e H2b em relação a esse tipo de 

liderança: 

Hipótese H2a - A liderança transacional gestão por exceção ativa não afeta a confiança 

profissional no líder. 

Hipótese H2b - A liderança transacional gestão por exceção ativa não afeta a confiança 

pessoal no líder. 

 

As lideranças transacional gestão por exceção passiva e laissez-faire foram abordadas 

neste trabalho como liderança passiva, em consonância com a recomendação dos autores do 

MLQ (Avolio; Bass, 2004). Considerando que o líder passivo escolhe evitar tomar decisões, 

foge dos problemas e posterga ações, esse estilo de liderança é ainda mais ineficaz que os 

demais estilos (Bass; Riggio, 2013). Além disso, estudos revelaram que a liderança passiva 

apresenta repetidamente fortes associações negativas com a eficácia e a satisfação (Avolio; 

Bass, 2004). Por essa razão, sugere-se as seguintes hipóteses: 

Hipótese H3a: A liderança passiva está relacionada negativamente com a confiança 

profissional no líder. 

Hipótese H3b: A liderança passiva está relacionada negativamente com a confiança 

pessoal no líder. 
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3 METODOLOGIA 
 

Cada método de pesquisa tem suas vantagens e desvantagens e pode apresentar caráter 

exploratório, explanatório ou descritivo. O método pode ser experimento, survey, análise de 

arquivos, pesquisa histórica e estudo de caso. Para definir o método de pesquisa devem ser 

consideradas três condições (YIN, 2010): 

 
a) o tipo de questão proposta para a pesquisa; 

b) se o pesquisador tem algum controle sobre os eventos comportamentais; 

c) o nível de enfoque sobre eventos contemporâneos em contradição aos históricos. 

 
O objetivo dos métodos é proporcionar ao investigador a orientação necessária à 

efetivação da pesquisa, com procedimentos técnicos que possam assegurar a objetividade e a 

precisão na instrução dos fatos, considerando a coleta, o processamento e a validação dos dados 

relativos ao problema analisado (GIL, 2008). 

Os limites entre os métodos não são rígidos, permitindo sobreposições entre eles, haja 

vista que por vezes um método não é suficiente para conduzir os procedimentos necessários à 

investigação (GIL, 2008; YIN, 2010). 

Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva já que evidencia as especificidades de 

uma determinada população ou fenômeno. Também consiste em pesquisa bibliográfica, pelo 

estudo sistematizado baseado em publicações sobre os temas em referência, e de campo, por se 

tratar de pesquisa empírica realizada no ambiente da unidade estudada, por meio de aplicação 

de questionários e entrevistas (VERGARA, 2009).  

A abordagem do problema de pesquisa é qualitativa e quantitativa. O método 

qualitativo baseia-se na “descrição detalhada dos fenômenos e dos elementos que o envolvem, 

aos depoimentos dos atores sociais envolvidos, aos discursos, aos significados e aos contextos”. 

O quantitativo refere-se “aos métodos que são usados para expressar informações 

numericamente (quantidades ou contagens)”, aplicando para tal a estatística (VIEIRA, 2004, p. 

15). 

A utilização de abordagens qualitativas e quantitativas em uma mesma pesquisa é 

defendida por vários autores porque contribui para a análise do fenômeno de forma mais ampla 

(VIEIRA, 2004, p. 16): 

 
Na verdade, o ideal é que os diferentes problemas sejam investigados, de uma 
maneira complementar, a partir de visões tanto qualitativas como quantitativas 
[...] a comparação de resultados oriundos de investigações que utilizam 
métodos diferentes sobre os mesmos problemas pode contribuir para 
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enriquecer sobremaneira o conhecimento sobre a administração e as 
organizações. 

 

Este trabalho, portanto, compreendeu pesquisa bibliográfica, aplicação de 

questionários estruturados e realização de entrevistas. Em um primeiro momento ocorreu a 

pesquisa bibliográfica em suas diversas fontes, a fim de adquirir melhor compreensão sobre os 

temas liderança e confiança, conhecer os principais autores, suas linhas de pensamento, 

possíveis variáveis e informações relevantes, construir referências, revisitar conceitos, levantar 

as escalas de medida validadas e verificar eventuais atualizações dessas escalas para a definição 

do questionário que seria aplicado. 

Na sequência, foram aplicados os questionários, uma vez que este é um instrumento 

muito utilizado na pesquisa survey, cuja estratégia deve considerar o custo, o tempo e a forma 

como será aplicado, de modo a assegurar melhor taxa de resposta (FREITAS et al., 2000). 

Também foram realizadas entrevistas como mecanismo complementar, visto que estas 

“possibilitam ter um contato com a realidade vivida pelos atores sociais” (GIL, 2008, p. 37).  

 

 
3.1  PESQUISA QUALITATIVA 
 
 

As entrevistas utilizaram a abordagem qualitativa, com vistas a obter argumentação 

lógica e coerente na pesquisa, por meio de técnicas específicas, desde a formulação das 

perguntas até a análise e interpretação dos dados, de forma a assegurar relativa objetivação do 

fenômeno estudado (VIEIRA, 2004). 

Este trabalho considerou 10 entrevistas, haja vista que a partir da 10ª as categorias 

começaram a repetir por saturação do campo. A seleção dos empregados, por sua vez, ocorreu 

de forma participativa, uma vez que, ao tomarem conhecimento da pesquisa eles manifestaram, 

espontaneamente, o interesse em colaborar. 

 
 
3.1.1 Coleta de dados 
 
 

As entrevistas ocorreram na primeira quinzena de julho de 2015, sendo realizadas 

individualmente com os dez empregados, e seguindo um roteiro padronizado com cinco 

questões abertas relacionadas à liderança pelo exemplo, de forma a permitir ao entrevistado 

expor sua visão sobre o assunto. 
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3.1.2 Instrumento de pesquisa 
 
 

Conhecer o que os empregados entendem por liderança exemplar poderia auxiliar o 

encadeamento de ideias e ratificar a linha de pesquisa escolhida, haja vista a necessidade 

preliminar de buscar na literatura o estilo de liderança mais apropriado a esta classificação, 

dentre os  diversos conceitos possíveis. 

Assim, considerando que as entrevistas tinham o propósito de colher a percepção dos 

empregados sobre a liderança pelo exemplo e, a partir de então, confrontar as respostas com a 

pesquisa bibliográfica, entendeu-se como adequado realizar uma entrevista estruturada. “A 

entrevista estruturada, ou fechada, pode ser um meio do qual precisamos para obter as certezas 

que nos permitem avançar em nossas investigações” (TRIVIÑOS, 1987, p. 137). 

Para ser bem-sucedida, a entrevista deve considerar as seguintes regras (MARCONI; 

LAKATOS, 2010): 

 
a) contato inicial – o entrevistador deve criar um ambiente propício, conquistar a 

confiança do entrevistado, esclarecer o objetivo da pesquisa, a importância da 

colaboração e reforçar o caráter sigiloso das informações; 

b) formulação das perguntas – as questões devem ser adequadas ao tipo de entrevista, 

padronizada ou não padronizada; 

c) registro das respostas – as respostas devem ser transcritas no momento da entrevista 

para assegurar que as informações sejam fidedignas, sendo preferível o uso de 

gravador, mediante concordância do entrevistado; 

d) término da entrevista – o ambiente cordial deve permanecer durante toda a 

entrevista, de forma que ao término o caminho esteja aberto a eventuais novas 

consultas; 

e) requisitos importantes – as respostas devem ter validade, relevância, especificidade 

e clareza, profundidade e extensão. 

 

Com base nesses critérios, no início da entrevista foram esclarecidos os objetivos da 

pesquisa e colhidos dados que permitissem caracterizar o entrevistado, sem identificá-lo, como 

idade, sexo, escolaridade, tempo de empresa, tempo na unidade e se tinha função de confiança.  
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Quanto à formulação, o roteiro da entrevista abordou a liderança pelo exemplo como 

um dos valores empresariais estabelecidos no planejamento estratégico do Banco de Bravos e 

foi composto por cinco perguntas abertas, de forma a permitir que o empregado pudesse expor 

suas ideias e percepções sobre o assunto. Utilizou-se perguntas padronizadas e previamente 

elaboradas, conforme quadro 2, visando facilitar a comparação dos resultados, por isso, a 

escolha da entrevista estruturada: 

 
Quadro 2- Roteiro da entrevista 

1ª parte  Perfil dos Entrevistados 
Idade:  ______ anos                                                 
Sexo:        (  ) Feminino           (  ) Masculino 
Escolaridade:  (  ) Fundamental  (  ) Médio  (  ) Superior  (  ) Pós-graduação lato sensu 
Tempo de Empresa: ______ anos      
Tempo na Unidade: ______ anos    
Função de Confiança:     (  ) Sim   (  ) Não   

2ª parte Perguntas 
1 O que você entende por liderança pelo exemplo? 
2 Em sua opinião quais os comportamentos do líder exemplar? 

3 De que forma você acha que o líder exemplar pode influenciar o ambiente e a equipe? 

4 
Como a liderança pelo exemplo pode contribuir para a construção das relações de 
confiança? 

5 Qual a qualidade do seu líder que se relaciona à liderança pelo exemplo? 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

As questões formuladas durante a entrevista seguiram uma linha de estudo baseada 

nas leituras realizadas previamente e condensadas no marco teórico do presente trabalho, assim 

como consideraram as especificidades e os objetivos empresariais e estratégicos do Banco de 

Bravos que, consequentemente, afetam a realidade da ANEF, área objeto de estudo.  

A primeira pergunta - “O que você entende por liderança pelo exemplo?” – foi 

colocada para possibilitar ao entrevistado expor seu entendimento sobre essa matéria, 

desprendido de conceitos fechados ou normas e políticas internas que direcionam para o estilo 

de liderança desejado pela empresa.  

A segunda pergunta – “Em sua opinião quais os comportamentos do líder exemplar?” 

– permitiu a complementação da exposição de ideias, trazendo características individuais e 

práticas sobre o comportamento esperado para o líder pelo exemplo. 

A terceira pergunta – “De que forma você acha que o líder exemplar pode influenciar 

o ambiente e a equipe?” - foi apresentada dessa maneira para possibilitar a confirmação ou não 

por parte do entrevistado sobre a existência de correlação entre o comportamento do líder, o 
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ambiente e a equipe, ou seja, se o líder de fato pode influenciar positivamente a partir de seu 

comportamento. 

A quarta pergunta - “Como a liderança pelo exemplo pode contribuir para a construção 

das relações de confiança?” – seguiu a mesma lógica da terceira, sendo apresentada para os 

entrevistados de modo que estes pudessem ratificar ou não a correspondência entre liderança e 

confiança. Nesse caso, o comportamento do líder alimenta ou destrói os vínculos de confiança. 

A última pergunta – “Qual a qualidade do seu líder que se relaciona à liderança pelo 

exemplo?” - propiciou que os entrevistados discorressem sobre as características do gestor da 

ANEF que, na percepção deles, tivessem alguma correlação com a liderança exemplar.  

A inter-relação das questões permitiu validar as respostas dos entrevistados no que se 

refere à coerência e à consistência das declarações. Da mesma forma trouxe subsídios à 

pesquisadora quanto a elementos reais da área objeto de estudo, a partir das vivências das 

pessoas que participaram das entrevistas. 

Os entrevistados demonstraram interesse em colaborar desde o início, quando tiveram 

conhecimento da pesquisa e, espontaneamente, manifestaram a disposição em participar dessa 

etapa, concordando com a gravação das entrevistas de modo a assegurar a transcrição plena das 

informações. Todas as entrevistas transcorreram de maneira cordial. 

 

 

3.1.3 Tratamento de dados 
 
 

Em relação às entrevistas, utilizou-se o método de análise de conteúdo, que pressupõe 

um conjunto de técnicas e procedimentos sistemáticos que permitem analisar o conteúdo das 

comunicações e mensagens, escritas ou orais, com vistas a obter indicadores quantitativos ou 

qualitativos, possibilitando, assim, inferir conhecimentos e significados referentes às 

mensagens (BARDIN, 2011). 

O conjunto de técnicas, os procedimentos como classificação, codificação e 

categorização dos conceitos, bem como a clareza teórica do pesquisador são extremamente 

importantes para a utilização do método de análise do conteúdo (Triviños, 1987). Este método 

é capaz de analisar fontes distintas de conteúdo, sejam verbais ou não-verbais, e exige esforço, 

disciplina, rigor e ética por parte do pesquisador, especialmente na definição das categorias 

(FREITAS; CUNHA; MOSCAROLA, 1997). 

 Segundo Bardin (2011, p. 125), a análise de conteúdo é realizada em três etapas: “pré-

análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação”. 
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Triviños (1987, p. 161), por sua vez, também afirma que há uma cronologia para realização da 

análise de conteúdo, apresentando as etapas com a seguinte nomenclatura: “pré-análise, 

descrição analítica e interpretação inferencial”. 

A pré-análise consiste na organização de todo o material pesquisado e normalmente 

compreende a leitura flutuante, a escolha dos documentos, a definição dos objetivos e hipóteses 

e a construção de indicadores (DELLAGNELLO; SILVA, 2005; BARDIN, 2011). 

A leitura flutuante envolve as diversas leituras que são realizadas para analisar textos, 

perceber impressões e formar opinião sobre documentos, tornando-se mais precisa à medida 

que o pesquisador formula hipóteses, projeta teorias e aplica técnicas (BARDIN, 2011). 

No caso, os textos mais relevantes, na opinião da pesquisadora, foram referenciados 

no marco teórico e serviram de base para a elaboração das perguntas e interpretação das 

respostas. As hipóteses formuladas nessa pesquisa não integram a análise e tratamento dos 

dados qualitativos.  

A fase exploração do material (Bardin, 2011) ou descrição analítica (Triviños, 1987) 

inicia-se na pré-análise e continua com um estudo aprofundado orientado pelo marco teórico e 

pelas hipóteses. Nessa etapa são realizados procedimentos como a codificação, classificação e 

categorização (Triviños, 1987) ou codificação, decomposição e enumeração (BARDIN, 2011). 

As entrevistas gravadas foram transcritas integralmente pergunta a pergunta, por 

participante. Em seguida foi realizada uma leitura minuciosa das respostas à pergunta um, 

depois à questão dois e assim sucessivamente. Na etapa seguinte, nova leitura foi efetuada, mas 

dessa vez foram destacadas as ideias relevantes em relação ao referencial teórico. Na sequência 

a pesquisadora fez a classificação dessas ideias valendo-se de categorias fechadas prescritas na 

literatura.  

Por último, a etapa de tratamento dos resultados, inferência e interpretação (Bardin, 

2011) ou interpretação inferencial (Triviños, 1987) que consiste na reflexão, análise das ideias 

e conexões realizadas a partir dos materiais colhidos na pré-análise.  

Nesse momento, verifica-se a validade e a significância dos dados brutos (Bardin, 

2011), além da coerência e consistência dos resultados (TRIVIÑOS, 1987).   

 
 
3.2  PESQUISA QUANTITATIVA 
 
 

Enquanto isso, a abordagem quantitativa caracterizou-se pela utilização de 

procedimentos estatísticos para análise e interpretação dos dados obtidos nos questionários 
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aplicados, o que garante objetividade e possibilita avaliar relações causais e de generalização 

(VIEIRA, 2004).  

Esta pesquisa utilizou o método survey, apropriado para situações em que não é 

possível ou não há interesse em controlar as variáveis e o estudo enfoca um evento 

contemporâneo e não um fato histórico (Freitas et al., 2000), sendo indicada quando o objetivo 

da pesquisa é descrever a ocorrência ou a prevalência de um fenômeno ou nos casos em que se 

presume resultados específicos (YIN, 2010). 

Normalmente, este método caracteriza-se pela produção de descrições quantitativas de 

uma determinada população e é associado a um instrumento preestabelecido na forma de 

questionário (Freitas et al., 2000). No caso, a solicitação de informações a respeito do problema 

sob estudo é direcionada a um grupo significativo de pessoas, interrogadas diretamente, de 

forma a permitir que a conclusão tenha como base uma análise quantitativa dos dados (GIL, 

2008). 

Na survey descritiva “a hipótese não é causal, mas tem o propósito de verificar se a 

percepção dos fatos está ou não de acordo com a realidade” (FREITAS et al., 2000, p.106).  

Como todos os métodos, a survey tem pontos positivos e negativos, de acordo com o 

objetivo da pesquisa. Entre as principais vantagens estão (GIL, 2008): 

 
a) conhecimento direto da realidade – como as próprias pessoas informam sobre seus 

comportamentos, opiniões e convicções, evitam-se interpretações subjetivas dos 

pesquisadores; 

b) economia e rapidez – permite obter grande quantidade de dados em pouco espaço 

de tempo desde que haja uma equipe treinada para dar suporte à aplicação, 

consolidação e tratamento dos dados. Os questionários, quando utilizados, tornam 

os custos relativamente mais baixos; 

c) quantificação – os dados coletados propiciam a análise estatística e o uso de 

correlações, bem como a definição da margem de erro dos resultados. 

 

Enquanto isso, entre as principais desvantagens do método survey estão as seguintes 

(GIL, 2008): 

 
a) ênfase nos aspectos perspectivos – os dados levantados referem-se à percepção das 

pessoas, o que pode ser subjetivo e assim propiciar resultados distorcidos. 
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Entretanto, há formas de contornar o problema, como a omissão de algumas 

perguntas indesejadas pela maioria ou o uso de questões indiretas; 

b) pouca profundidade no estudo da estrutura e dos processos sociais – a survey é 

pouco adequada para a investigação de fenômenos sociais, uma vez que esses 

demandam mais profundidade na pesquisa por compreenderem fatores 

interpessoais e institucionais; 

c) limitada apreensão do processo de mudança – por oferecer uma visão estática do 

evento estudado, não permitindo a indicação de tendências e mudanças estruturais.  

 

 

3.2.1 Universo e amostra 
 

 

Nesta pesquisa, o universo é composto pelos 165 empregados lotados na ANEF, área 

objeto do estudo.   

Normalmente seleciona-se por meio de procedimentos estatísticos, uma amostra 

significativa do universo como objeto da investigação, cujas conclusões são projetadas para o 

universo considerando a margem de erro calculada estatisticamente (GIL, 2008). 

Em que pese a possibilidade de determinar uma amostra da população para a realização 

do estudo, optou-se por apresentar os questionários para todos os empregados da área de estudo, 

a fim de obter a adesão do máximo possível de respondentes.  

Quando a pesquisa foi aplicada, 15 pessoas estavam afastadas do trabalho por motivos 

diversos como férias e licença médica, portanto, os questionários foram distribuídos aos 150 

empregados ativos, contemplando, dessa forma, toda a população disponível à época.  

 

 

3.2.2 Coleta de dados 
 
 

Os questionários foram aplicados na primeira quinzena de julho de 2015, mesmo 

período em que ocorreram as entrevistas. Para tanto, um instrumento estruturado em três seções 

foi utilizado com o objetivo de colher dados como idade, sexo, escolaridade, tempo de empresa, 

tempo na área e função de confiança e, na sequência, obter a percepção dos empregados da 

ANEF no que se refere ao estilo de liderança e às relações de confiança, utilizando-se para tal 
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os questionários Multifactor Leadership Questionnaire (Avolio; Bass, 2004) e Behavioral Trust 

Inventory (ZANINI, 2007). 

 
 
3.2.3 Instrumento de pesquisa 
 
 

O formulário aplicado aos empregados da ANEF era composto de três seções. Na 

metade da primeira folha do modelo foi apresentada uma nota explicativa com os propósitos e 

a importância da pesquisa de forma a sensibilizar os participantes, cuja confidencialidade foi 

assegurada. Na outra parte da mesma folha alguns dados foram solicitados a fim de caracterizar 

o respondente sem identificá-lo: idade, sexo, escolaridade, tempo de empresa, tempo na área e 

função de confiança. Na sequência foram apresentadas as 45 questões da escala Multifactor 

Leadership Questionnaire (MLQ), referentes aos comportamentos do líder (Avolio; Bass, 

2004) e os 30 itens da escala Behavioral Trust Inventory (BTI), relacionadas à confiança 

profissional e pessoal (ZANINI, 2007). 

Para identificar o estilo de liderança prevalecente na ANEF optou-se pelo Multifactor 

Leadership Questionnaire (MLQ), questionário amplamente utilizado para estudar as 

lideranças transformacional, transacional e passiva (AVOLIO; BASS, 2004).  

No caso, o MLQ contempla a percepção de comportamentos relativos à falta de 

responsabilidade e ação, no caso da liderança laissez-faire, e àqueles que geram 

desenvolvimento e alta performance, a liderança transformacional, o que torna esse instrumento 

muito mais amplo do que outras escalas existentes para avaliar estilos de liderança, sendo 

adequado a todos os níveis e tipos de organização (Bass, 1998). 

O questionário MLQ 5X, versão compacta e atualizada disponível, apresenta o modelo 

pleno de alcance da liderança. Os 45 itens do instrumento medem e identificam 

comportamentos da liderança e resultados desses comportamentos como eficácia, esforço extra 

e satisfação. Cada item tem cinco opções de resposta, de acordo com a escala tipo likert, com 

as seguintes possibilidades: 0 – Nunca, 1 – Raramente,  2 – Algumas vezes, 3 – Muitas vezes, 

e  4 – Sempre. 

Os estilos de liderança são verificados em 36 itens segregados em nove componentes, 

sendo cinco referentes à liderança transformacional, dois relativos à transacional e dois à 

liderança passiva, consoante quadro 3: 
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           Quadro 3 - Estilos e indicadores de liderança 
Estilos de Liderança Comportamentos/características Indicadores 
 
 
Transformacional (LTRF) 
 
 

 
Atributos Idealizados 

 
LFAI 

Comportamentos Idealizados LFCI 
Motivação Inspiradora LFMI 
Estimulação Intelectual LFEI 
Consideração Individual LFID 

 
 
Transacional (LTRS) 

 
Recompensa Contingente  

 
LSRC 

Gestão por Exceção  (Ativa) LSEA 
 

 
Passiva (LPAS) 

 
Gestão por Exceção  (Passiva) 

 
LPEP 

Laissez-Faire LPLF 
 

           Fonte: Elaborado pela autora 
 

O quadro 4 apresenta as três características referentes aos resultados do 

comportamento da liderança -  esforço extra, eficácia e satisfação, que abrangem as nove 

questões restantes:  

 

               Quadro 4 - Resultados da liderança e indicadores  
Resultados Características Indicadores 

 
Resultados da Liderança 

Esforço Extra REEX 
Eficácia REFC 
Satisfação  RSAT 

                Fonte: Elaborado pela autora 
 

O MLQ é um instrumento validado internacionalmente e sua aplicação requer a 

aquisição de licença com a editora Mind Garden Ind., que não permite incluir na dissertação o 

questionário completo, autorizando no máximo cinco itens como exemplo, conforme quadro 5: 

 
Quadro 5 - Exemplo de indicadores do MLQ 
Estilo de Liderança Comportamento Indicador Conteúdo do indicador 
Transformacional Motivação Inspiradora LFMI1 Fala com otimismo sobre o futuro. 

 
Transformacional 

 
Consideração Individual 

 
LFID3 

Considera que cada indivíduo tem 
necessidades, habilidades e aspirações 
diferentes dos outros. 

 
Transacional 

 
Recompensa Contingente  

 
LSRC3 

Deixa claro o que cada um pode esperar 
receber quando as metas de 
desempenho são alcançadas. 

Transacional Gestão por Exceção Ativa LSEA2 Concentra a atenção em lidar com 
erros, reclamações e falhas. 

Passiva Laissez-Faire LPLF3 Evita tomar decisões. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Após a aquisição da licença, contida no Anexo, a editora disponibilizou o questionário 

em inglês e no idioma desejado, no entanto, a tradução não era garantida, motivo pelo qual 

realizou-se uma retrotradução, ou seja, o texto original foi traduzido para o português e em 

seguida passado novamente para o inglês por dois especialistas diferentes. 

Para mensurar a confiança, utilizou-se o questionário Behavioral Trust Inventory (BTI), 

originalmente concebido por Gillespie (2003) e validado no Brasil por Zanini (2007). No BTI, as 

30 questões são estruturadas em três seções, relacionadas ao nível de confiança no líder, em um 

colega de equipe mais próximo e na equipe de trabalho, com 10 itens cada. A cada seção cinco 

questões referem-se à confiança profissional e as demais à confiança pessoal. Para este trabalho 

foram considerados apenas os itens relativos à primeira seção, referente à confiança profissional e 

pessoal no líder, que receberam os indicadores contidos no quadro 6: 

 

                                Quadro 6 - Tipos de confiança no líder - BTI 
Confiança no Líder Indicadores 
Confiança Profissional CPFL 
Confiança Pessoal CPSL 

              Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

Cada item possibilitava sete opções de resposta, com base em escala tipo likert, variando 

de 1 (nem um pouco disposto) a 7 (extremamente disposto), cabendo ao respondente indicar o quão 

disposto sentia-se em relação a um possível envolvimento com o líder nas seguintes situações 

relatadas no quadro 7:  
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Quadro 7 - Indicadores da confiança no líder, baseados no BTI 
Confiança no Líder Indicadores Conteúdo dos indicadores 
 
 
 
 
Confiança 
Profissional 

CPFL1 Confiar na capacidade e qualificação do gestor em 
executar tarefas. 

CPFL2 Depender do gestor para lidar com uma questão 
importante para você. 

CPFL3 Confiar no gestor para apresentar o seu trabalho de 
forma precisa a outras pessoas. 

CPFL4 Depender do apoio do gestor em situações difíceis. 

CPFL5 Confiar no julgamento do gestor em relação ao seu 
trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
Confiança Pessoal 

CPSL1 Compartilhar seus sentimentos pessoais com o 
gestor. 

CPSL2 Discutir com o gestor problemas e dificuldades 
relacionados ao trabalho que possam potencialmente 
ser usados para colocar você em desvantagem. 

CPSL3 Fazer confidências ao gestor sobre questões pessoais 
que estejam afetando o seu trabalho. 

CPSL4 Falar francamente com o gestor sobre como você se 
sente em relação ao seu trabalho, até mesmo os 
sentimentos negativos e frustrações. 

CPSL5 Compartilhar suas crenças e valores pessoais com o 
gestor. 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Considerando que “em média, os questionários expedidos pelo pesquisador alcançam 

25% de devolução” (Marconi; Lakatos, 2010), entendeu-se necessário definir uma estratégia 

para aplicação do questionário de forma a aumentar o percentual de respostas. 

Então, nesta pesquisa, os questionários foram entregues em meio papel, não só por 

uma questão estratégica da pesquisadora para obtenção de uma melhor taxa de retorno, mas 

também em função da restrição da empresa quanto à utilização de recursos como o e-mail 

corporativo ou acesso à internet para este fim. Assim, decorrido o prazo preestabelecido de dez 

dias para devolução dos 150 questionários, 111 retornaram preenchidos, estabelecendo uma 

alta taxa de resposta correspondente a 74%. 

 

 

3.2.4 Tratamento de dados 
 
 

Os dados coletados nos questionários foram consolidados em planilha Excel e 

posteriormente tratados com base em procedimentos estatísticos por meio da modelagem de 
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equações estruturais, em inglês, Structural Equation Modeling (SEM), empregando o método 

dos mínimos quadrados parciais ou Partial Least Squares (PLS), por meio do software 

WarpPLS 5.0. 

A principal função da modelagem de equações estruturais é estimar “modelos de 

relações lineares entre variáveis” mensuráveis ou latentes, sendo estas últimas “construtos 

hipotéticos que não podem ser mensurados diretamente” (BREI; LIBERALI NETO, 2006, p. 

133). 

Esta modelagem, também conhecida como análise estrutural de covariância ou análise 

de variável latente, utiliza modelos estatísticos, fundamentando-se na análise fatorial e na 

regressão múltipla para explicar as relações entre as múltiplas variáveis (HAIR JR et al., 2009). 

O método PLS tornou-se uma alternativa bastante popular à modelagem de equações 

estruturais. A SEM baseada no PLS (SEM-PLS) é uma “abordagem de modelagem causal que 

visa maximizar a variância explicada de construtos latentes dependentes” (HAIR; RINGLE; 

SARSTEDT, 2011, p. 139). 

O software WarpPLS 5.0 fornece uma série de recursos a exemplo da identificação 

“de funções não lineares entre variáveis latentes” e o cálculo de coeficientes multivariados, 

utilizando algoritmos clássicos do PLS juntamente com fatores algoritmos para SEM. Os 

algoritmos PLS são equivalentes aos baseados em algoritmos de covariância SEM e 

“proporcionam estimativas verdadeiras dos fatores, como combinações lineares de indicadores 

e erros de medição” (KOCK, 2015, p. 5). 

Para estimar a SEM no WarpPLS selecionou-se como algoritmo de análise de modelo 

externo a regressão PLS, entendida como a análise fatorial com rotação PROMAX – rotação 

oblíqua. Como algoritmo padrão de análise de modelo interno optou-se pelo linear, que estima 

as relações lineares entre variáveis independentes e dependentes. Além disso, o método de 

reamostragem foi o Bootstrapping, que faz reposição e assim gera coeficientes mais estáveis e 

p-valores mais confiáveis (KOCK, 2015). 

Esta pesquisa também utilizou o software SPSS versão 16 para análise da presença de 

outliers, a partir da exportação dos escores fatoriais do modelo estrutural obtidos por meio do 

WarpPLS. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 
 
 

Nesta seção serão apresentadas as análises dos dados qualitativos e quantitativos. 
 
 

 
4.1  QUALITATIVOS 
 
 

A análise dos dados qualitativos refere-se àqueles resultantes das entrevistas realizadas 

na ANEF. 

 
 
4.1.1 Análise descritiva  
 
 

A tabela 3 apresenta as características de cada empregado entrevistado, dentre os quais 

quatro (40%) são do sexo masculino e seis (60%) do feminino. A média da idade é de 38,8 

anos, enquanto o tempo de empresa médio é de 11,35 anos e do tempo de lotação na área é de 

7,85 anos. Nove empregados (90%) exercem alguma função de confiança, enquanto apenas um 

não exerce. Quanto à escolaridade, sete (70%) são pós-graduados lato sensu, dois informaram 

ter cursado graduação e um o ensino médio.   

 
   Tabela 3 - Perfil dos entrevistados 

Entrevistados 
Idade 
(em 
anos) 

Sexo  Escolaridade  

Tempo 
na 

empresa 
(em 

anos) 

Tempo 
na 

unidade 
(em 

anos) 

Função 
de 

confiança  

1 32 masculino médio 8 8 sim 

2 46 feminino pós-graduação lato sensu 14 10 sim 

3 38 feminino pós-graduação lato sensu 13,5 1,5 não 

4 38 feminino pós-graduação lato sensu 7 7 sim 

5 34 masculino graduação 7 7 sim 

6 34 feminino pós-graduação lato sensu 9 2 sim 

7 35 masculino pós-graduação lato sensu 5 3 sim 

8 53 feminino graduação 31 23 sim 

9 33 masculino pós-graduação lato sensu 10 8 sim 

10 45 feminino pós-graduação lato sensu 9 9 sim 

    Fonte: Elaborado pela autora 
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 Ainda em relação à idade dos entrevistados, observa-se a predominância de 

empregados na faixa etária de 31 a 40 anos, com 7 (70%) empregados, dois (20%) com idade 

entre 41 e 50 anos e um (10%) entre 51 e 60 anos, consoante tabela 4: 

                                 
                    Tabela 4 - Perfil dos entrevistados por faixa etária 

 
                   Fonte: Elaborado pela autora 
 
 Como os empregados participaram de forma espontânea, não foi possível assegurar a 

composição da base de dados com representantes de todas as faixas etárias, motivo pelo qual 

não houve entrevistados nas faixas extremas, ou seja, até 30 anos e acima de 60 anos.  

 

 

4.1.2  Interpretação dos dados  
 

  

Os dados coletados nas entrevistas foram classificados e categorizados conforme 

tabela 5: 

    
   Tabela 5 - Dados categóricos das entrevistas  

Categorias Conceito 

Comportamento exemplar 
O comportamento do líder permite que ele seja visto como 
exemplo e, assim, influencia positivamente a equipe, 
levando esta a se espelhar nele. 

Proximidade e pertencimento 
O líder deve buscar estar próximo à equipe em todas as 
situações, como integrante ativo do grupo. 

Participação ativa 
O líder deve participar ativamente das atividades da área e 
buscar o envolvimento da equipe. 

Coerência entre discurso e ação 
As ações do líder devem ser coerentes com seu discurso. O 
que ele fala, ele faz. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Até 30 anos

De 31 a 40 anos

De 41 a 50 anos

De 51 a 60 anos

> 60 anos
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Incentiva o desenvolvimento 
O líder importa-se com o desenvolvimento de cada 
indivíduo e estimula o crescimento profissional.  

Competência  
O líder deve ter conhecimento, habilidades e atitudes na 
condução da equipe. 

Empatia 
O líder coloca-se no lugar do outro e está atento às 
necessidades e expectativas de cada membro da equipe. 

Transparência 
Em quaisquer circunstâncias o líder deve primar pela 
transparência. 

Escuta ativa O líder deve estar disposto a ouvir a equipe. 

Ética 
A conduta do líder deve ser pautada em princípios 
moralmente aceitos. 

Disponibilidade 
O líder deve estar acessível à equipe em todos os 
momentos.  

Reconhecimento e recompensa 
O líder deve recompensar cada membro da equipe com 
elogios ou mensagens, demonstrando o reconhecimento 
individual pelo esforço. 

   Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os entrevistados mencionaram o comportamento exemplar do líder como fonte de 

influência positiva para a equipe, contagiando cada membro a dar o melhor de si. Também 

descreveram a necessidade de o líder estar próximo à equipe participando ativamente e 

buscando o engajamento de cada indivíduo.  

Na visão dos entrevistados a liderança pelo exemplo caracteriza-se pela presença ativa 

do líder, cujo comportamento deve ser autêntico, as ações precisam ser coerentes com o 

discurso. Além disso, o líder deve estar atento às necessidades e expectativas da equipe, ter 

atitude ética, colaborativa, alinhada à gestão de pessoas e sensível ao “chão de fábrica”.  

Envolve, também, valores morais, transparência, senso de justiça, integridade, 

honestidade, além de proatividade, disponibilidade, receptividade, sensibilidade, pontualidade, 

comunicação clara e respeitosa, escuta ativa, empatia, respeito às diferenças e alinhamento aos 

objetivos da empresa.  

A gestão participativa é uma prática comum desse líder, que vê cada membro da equipe 

como pessoa. O líder exemplar conhece o negócio, domina o assunto, propõe soluções, 

incentiva e fomenta o desenvolvimento e crescimento profissional.  

Essas características que compõem o entendimento dos entrevistados sobre a figura de 

um líder exemplar convergem para as dimensões da liderança transformacional, corroborando, 
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dessa forma, a correlação entre a liderança pelo exemplo, um dos valores empresariais do Banco 

de Bravos, e a liderança transformacional. 

Entretanto, parte dos entrevistados mencionou o reconhecimento do líder, seja por 

elogios ou mensagens, como uma ação importante para caracterizá-lo como líder exemplar, 

acrescentando que este reconhecimento seria uma forma de valorização da equipe e 

consequente produção de maior entrega e motivação.  

Essa relação entre o reconhecimento do líder e a motivação do seguidor depende dos 

valores do indivíduo e de suas necessidades no ambiente de trabalho, bem como da  cultura 

organizacional (COSTA et al., 2010, p. 1438): 

 

Diferentes fatores motivacionais podem representar reconhecimento, status e 
poder, dependendo, além de questões intrínsecas ao indivíduo, da influência 
de fatores externos, tais como a cultura organizacional, o contexto econômico 
e social, entre outros. 
 

Assim, confrontando com a literatura pesquisada sobre liderança, este reconhecimento 

percebido pelos liderados remete à recompensa psicológica, um elemento da liderança 

transacional recompensa contingente (BASS; RIGGIO, 2013). 

Estudos revelaram que os fatores da liderança transformacional, em vários tipos de 

organização, apresentaram correlações positivas com critérios objetivos e subjetivos de eficácia 

e satisfação em relação ao líder. Enquanto isso, a liderança transacional recompensa contingente 

também se apresentou positiva e significativa nesses relacionamentos, porém, em menor grau 

(AVOLIO; BASS, 2004).  

No que se refere à influência, os entrevistados concordaram que o líder pode 

influenciar pessoas por suas ações, desde que essas sejam positivas, e complementaram a 

resposta relacionando uma série de comportamentos já mencionados para ratificar o perfil do 

líder pelo exemplo. 

Quanto à confiança, os entrevistados afirmaram ser uma construção diária a partir da 

percepção dos comportamentos e atitudes do líder. Para tanto, o líder precisaria demonstrar que 

está junto à equipe, facilitando a aproximação, criando o sentimento de pertencimento e 

permitindo que a construção da confiança seja mútua. A estruturação desse relacionamento 

baseado em confiança ocorreria, então, naturalmente em função das ações exemplares do líder. 

Todos asseveraram reconhecer em seu líder características de um líder exemplar e 

destacaram que ele pratica a gestão participativa, tem escuta ativa, disponibilidade, 

objetividade, é acessível, dedica atenção especial às pessoas, propõe soluções, motiva e 
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incentiva o desenvolvimento da equipe, tem visão do futuro, é proativo, receptivo, busca o 

desenvolvimento contínuo, é transparente, presente, busca o reconhecimento das ações e credita 

o mérito à equipe, valoriza o bem estar dos empregados, transmite serenidade e segurança até 

nos momentos mais turbulentos, respeita o outro e faz-se respeitar, demonstra equilíbrio nas 

ações, olha nos olhos, delega responsabilidades, tem capacitação e formação diferenciada, 

mantém-se atualizado em relação às práticas do mercado, preocupa-se com as pessoas e com o 

clima organizacional, além de buscar a inovação. 

Sendo assim, nessa etapa da pesquisa, constatou-se que a percepção dos entrevistados 

remete a liderança exemplar aos pressupostos da liderança transformacional e, em menor grau, 

aos elementos da liderança transacional recompensa contingente, esta última em decorrência da 

expectativa de recompensa psicológica, que por si também se aproxima da liderança 

transformacional (ANTONAKIS; AVOLIO; SIVASUBRAMANIAM, 2003; BASS; RIGGIO, 

2013). 

 
 
4.2  QUANTITATIVOS 
 
 

A análise dos dados quantitativos refere-se aos resultados obtidos nos questionários 

aplicados na ANEF. 

 
 

4.2.1  Estatística descritiva 
 
 

Os questionários foram aplicados a 150 pessoas, totalidade de empregados ativos na 

ANEF no período em que o instrumento ficou disponível para preenchimento. 

Destes retornaram preenchidos 111 questionários, correspondendo a 74% da 

população. Nas questões eventualmente deixadas em branco, como previsto no MLQ caso o 

respondente achasse o item irrelevante ou não quisesse respondê-lo, foram utilizadas a média 

relativa àquela pergunta, conforme recurso do WarpPLS 5.0. 

As variáveis idade, tempo de empresa, tempo na área, sexo, escolaridade e função de 

confiança foram consideradas variáveis de controle para estabelecer o modelo estrutural, sendo 

que as três últimas, por suas características, foram convertidas em variáveis dummy. 

Em relação ao perfil dos respondentes, 48 são do sexo feminino, 62 do masculino e 

uma pessoa não informou o sexo, cuja representação encontra-se no gráfico 1: 
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    Gráfico 1 – Perfil dos respondentes 

 
     Fonte: Elaborado pela autora 
 

 
Quanto à idade, observa-se no gráfico 2 que as maiores concentrações estão na faixa 

etária de 31 a 40 anos com 49 empregados (44%), seguida por 29 com idade de 51 a 60 anos 

(26%), 24 na faixa de 41 a 50 anos (22%), 7 respondentes até 30 anos (6%), um acima de 60 

anos e um não informou a idade: 

 

                Gráfico 2 - Perfil dos respondentes por faixa etária 

 
  Fonte: Elaborado pela autora 

 

No que se refere à escolaridade, representada no gráfico 3, verificou-se que dos 111 

respondentes 71 (64%) possuem formação de pós-graduação lato sensu, seguidos por 32 (29%) 

empregados com graduação. Pela pouca expressividade, em termos quantitativos, os níveis 

médio e fundamental, com sete e um respondentes (7%), foram agregados na categoria 

“outros”: 

43%
56%

1%

feminino masculino não informado

0 10 20 30 40 50 60

Até 30 anos

31 a 40 anos

41 a 50 anos

51 a 60 anos

> 60 anos

não informado
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                 Gráfico 3 - Escolaridade dos respondentes 

 
                  Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

Dentre os 111 respondentes, 68 exercem alguma função de confiança, enquanto 43 não 

exercem, cujos percentuais relativos a esses números de 61% contra 39%, podem ser 

observados no gráfico 4:  

 
                       Gráfico 4 - Perfil dos respondentes por função de confiança 

 
                        Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

Para facilitar a caracterização dos participantes da pesquisa, considerou-se o tempo de 

empresa e o de lotação na área em termos de faixas, conforme gráficos 5 e 6, respectivamente.  

Em relação ao tempo de empresa, observa-se que a maior concentração está na faixa 

de 6 a 10 anos, com 47 empregados (43%). Em seguida, 28 empregados (25%) na faixa de 11 

64%

29%

7%

pós-graduação graduação outros

61%

39%

sim não
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a 20 anos, 17 (15%) com mais de 30 anos, 11 pessoas (10%) com até 5 anos de empresa e 8 

respondentes (7%) na faixa de 21 a 30 anos, de acordo com o gráfico 5:  

 
 
                  Gráfico 5 - Tempo de empresa                                                          

 
   Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

Quanto ao tempo de lotação na ANEF, 57 pessoas (51%) responderam que estão na 

unidade entre 6 a 10 anos, 33 (30%) até 5 anos, 12 empregados (11%) encontram-se na faixa 

de 11 a 20 anos, 7 pessoas (6%) de 21 a 30 anos, um (1%) acima de 30 anos e um (1%) não 

informou, conforme gráfico 6: 

                         
            Gráfico 6 - Tempo de lotação na área 

 
             Fonte: Elaborado pela autora    

 
 Por fim, diante da expressiva quantidade de empregados concentrados na faixa etária 

de 31 a 40 anos, correspondendo a 44% do total dos participantes da pesquisa, entendeu-se 

pertinente analisar detalhadamente o perfil desse público, de forma a identificar as principais 

10%

43%
25%

7%

15%

Até 5 anos De 6 a 10 anos De 11 a 20 anos De 21 a 30 anos > 30 anos

30%

51%

11%
6%

1% 1%

Até 5 anos De 6 a 10 anos De 11 a 20 anos De 21 a 30 anos > 30 anos não informado



69 
 

 

características, bem como observar a frequência das respostas aos questionários MLQ e BTI, 

considerando as respectivas escalas tipo likert. 

 Dentre os 49 empregados enquadrados nessa faixa etária, 26 (53%) são homens, 22 

(45%) são mulheres e um (2%) não informou o sexo. Percentuais estes bem próximos da 

população dos respondentes expressa no gráfico 1. 

 Quanto à escolaridade, 35 (71%) possuem formação de pós-graduação lato sensu, 12 

empregados (25%) cursaram a graduação e 2 (4%) informaram ter concluído o ensino médio. 

Mais uma vez, pode ser observada a predominância dos empregados pós-graduados lato sensu. 

 Nessa faixa, 32 (65%) empregados exercem algum tipo de função de confiança contra 

17 (35%) que não exercem, demonstrando comportamento próximo em relação ao todo 

analisado.  

 Sobre o tempo de empresa e de lotação na área, observou-se que em ambas as situações 

a maior concentração de empregados está na faixa de 6 a 10 anos, sendo 29 (59%) e 30 (61%) 

empregados respectivamente. Além disso, constatou-se que não há empregados com mais de 

20 anos de empresa e, consequentemente, lotados na ANEF, consoante tabela 6: 

 
     Tabela 6 - Tempo de empresa e de lotação na área para faixa etária de 31 a 40 anos 

Faixa de tempo 
Tempo de empresa Tempo de lotação na área 

Qtde empregados % Qtde empregados % 

Até 5 anos 6 12% 18 37% 
De 6 a 10 anos 29 59% 30 61% 
De 11 a 20 anos 14 29% 1 2% 
De 21 a 30 anos 0 0% 0 0% 
> 30 anos 0 0% 0 0% 

Total 49 100% 49 100% 
      Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Em relação às respostas do questionário MLQ, referente aos estilos de liderança, em 

que a escala tipo likert utilizada foi de 0 a 4 (0 – Nunca, 1 – Raramente,  2 – Algumas vezes, 3 

– Muitas vezes, e  4 – Sempre), observou-se as seguintes frequências para cada construto, 

conforme tabela 7: 
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          Tabela 7- Frequência e percentual na faixa etária 31 a 40 anos para o MLQ 

Respostas 
Lid_TRF LSRC LSEA Lid_PAS 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

0 44 4% 8 4% 8 4% 129 33% 
1 54 6% 20 10% 22 11% 132 34% 
2 173 18% 39 20% 66 34% 70 18% 
3 353 36% 69 35% 58 30% 33 8% 
4 312 32% 52 27% 30 15% 15 4% 

Em branco 44 4% 8 4% 12 6% 13 3% 

Total 980 100% 196 100% 196 100% 392 100% 
         Fonte: Elaborado pela autora 

  

 Para o construto liderança transformacional (Lid_TRF) foram consideradas as 

respostas dos cinco indicadores LFAI, LFCI, LFMI, LFEI e LFID, com quatro perguntas cada, 

portanto, um total de 980 itens, em relação aos 49 respondentes nessa faixa etária. 

 A liderança transformacional recompensa contingente (LSRC) e a liderança 

transacional gestão por exceção ativa (LSEA) consideraram as quatro perguntas de um único 

indicador para cada liderança, totalizando 196 respostas para o público analisado em cada estilo. 

 Na liderança passiva (Lid_PAS), por sua vez, foram avaliadas as respostas dos 

indicadores da liderança gestão por exceção passiva (LPEP) e liderança laissez-faire (LPLF), 

com quatro perguntas cada, somando 392 itens.   

 Os resultados da tabela 7 demonstraram que a liderança transformacional (Lid_TRF) 

teve 68% da frequência de respostas nas pontuações 3 e 4 da escala tipo likert utilizada para 

esse questionário, ou seja, na percepção de 36% dos respondentes o líder da ANEF apresenta 

muitas vezes (3) as características da liderança transformacional e para 32% o líder sempre (4) 

apresenta. 

 Seguindo a mesma linha, a liderança transacional recompensa contingente (LSRC) 

também apresentou concentração de respostas nos indicadores 3 e 4 da escala (62%). Nesse 

caso, a percepção de 35% dos respondentes é que o líder da ANEF apresenta muitas vezes (3) 

características da liderança transacional recompensa contingente, enquanto 27% entendem que 

o líder sempre (4) apresenta.   

 Quanto à liderança transacional gestão por exceção ativa (LSEA), observa-se que 34% 

dos participantes percebem que o líder algumas vezes (2) apresenta o comportamento desse 

estilo, 30% acham que muitas vezes (3), enquanto 15% entendem que ele sempre (4) comporta-

se dessa forma. 

 Já na liderança passiva, a predominância da percepção (67%) ficou dividida entre os 

índices 0 e 1 da escala, significando que 33% dos liderados que participaram da pesquisa 
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pensam que o líder da ANEF nunca (0) age como um líder passivo e 34% entendem que 

raramente (1) ele se comporta assim.  

 Para o questionário BTI, relativo à confiança profissional e confiança pessoal no líder, 

no qual utilizou-se uma escala tipo likert variando de 1 (nem um pouco disposto) a 7 

(extremamente disposto), cabendo ao respondente indicar o quão disposto sentia-se em relação 

a um possível envolvimento com o líder nas situações apresentadas, verificou-se as seguintes 

frequências, consoante tabela 8: 

 
                             Tabela 8 - Frequência e percentual na faixa etária 31 a 40 anos para o BTI 

 Respostas 
  

CPFL CPSL 

Freq. % Freq. % 

1 9 4% 43 18% 

2 8 3% 20 8% 

3 10 4% 35 14% 

4 34 14% 40 16% 

5 47 19% 33 14% 

6 69 28% 49 20% 

7 67 27% 25 10% 

Em branco 1 1% 0 0% 

Total 245 100% 245 100% 
                             Fonte: Elaborado pela autora 

  

 Considerando que havia cinco questões para medir a confiança profissional no líder 

(CPFL) e outras cinco para a confiança pessoal no líder (CPSL), 245 respostas foram avaliadas 

para cada construto. 

 Os resultados da tabela 8 demonstram que 74% dos respondentes concentraram suas 

avaliações, em relação à confiança profissional no líder (CPFL), nos indicadores 5 a 7 da escala 

utilizada, sendo que 27% estão extremamente dispostos (7) a se relacionar com o líder nas 

situações voltadas para a confiança profissional, 28% sinalizaram que estão um grau abaixo 

dessa disposição (6) e 19% indicaram estar muito dispostos (5). 

 No que diz respeito à confiança pessoal no líder (CPSL), percebe-se uma maior 

distribuição dos percentuais que representam a disposição em se envolver com o líder em 

situações que levam a esse tipo de confiança que, por si, compreende divulgar confidências 

pessoais. Mesmo assim, o maior percentual, correspondente a 20% dos respondentes, está 

voltado para o grau 6 da escala, o que remete a estar bastante disposto a confiar pessoalmente 

no líder. Em contraponto, no segundo maior percentual, equivalente a 18%, os participantes 

declararam estar nem um pouco dispostos (1) a investir a confiança pessoal no líder da ANEF. 
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Verifica-se, ainda, que 40% assinalaram os níveis 1 a 3 da escala, enquanto 44% registraram os 

níveis 5 a 7, 16% assumiram uma posição mediana (4).  

 Diante do exposto, entende-se que a faixa etária de 31 a 40 anos, por suas 

especificidades, é bem representativa da população objeto de estudo, haja vista a proximidade 

dos percentuais encontrados nas variáveis de controle sexo, escolaridade e função de confiança. 

Quanto ao tempo de empresa e de lotação na área, por envolver a mesma medida que a faixa 

etária, ou seja, anos, é normal que haja uma limitação nas maiores faixas, no caso, acima de 20 

anos. 

 
 
4.2.1.1  Análise do esforço extra, eficácia e satisfação 
 
 
 Com vistas a complementar a análise dos estilos de liderança, entendeu-se pertinente 

observar os indicadores resultantes do comportamento do líder referentes ao esforço extra, 

eficácia e satisfação, que também são fornecidos pelo questionário MLQ. 

 O resultado da percepção do esforço extra está orientado para três questões, portanto, 

um total de 333 respostas referentes a todos os participantes da pesquisa. Enquanto isso, a 

eficácia apresentou quatro perguntas e a satisfação contém duas, totalizando 444 e 222 

respostas, respectivamente. 

 A análise baseou-se na frequência das respostas de cada característica, com base na 

escala tipo likert utilizada, variando de 0 a 4 (0 – Nunca, 1 – Raramente,  2 – Algumas vezes, 3 

– Muitas vezes, e  4 – Sempre). As respostas em branco, no entanto, estavam previstas nas 

orientações do próprio questionário, portanto, não afetam o resultado final. 

 A tabela 9 apresenta os resultados da análise quanto às frequências e aos percentuais 

dessas frequências em relação ao total de itens examinados: 

 

    Tabela 9 - Frequência e percentual de respostas sobre Esforço Extra, Eficácia e Satisfação 

  Esforço Extra Eficácia Satisfação 

Respostas Freq. % Freq. % Freq. % 
0 15 4% 3 1% 6 3% 
1 26 8% 19 4% 8 4% 
2 74 22% 67 15% 39 17% 
3 99 30% 158 36% 82 37% 
4 106 32% 184 41% 80 36% 

Em branco 13 4% 13 3% 7 3% 

Total 333 100% 444 100% 222 100% 
    Fonte: Elaborado pela autora 
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 Ficou evidenciado na tabela 9 a concentração de respostas nos níveis 3 (muitas vezes) 

e 4 (sempre) para as três características. A percepção de 62% dos respondentes foi que o líder 

muitas vezes ou sempre apresenta características de esforço extra. Quanto à eficácia, a 

percepção para os mesmos níveis chega a 77%. Enquanto isso, o nível de satisfação com o líder 

para esses parâmetros alcançou 73%. Esses percentuais indicam a alta aceitação da equipe em 

relação ao estilo de liderança praticado na ANEF. 

 
 
4.2.2  Mensuração dos construtos  

 

 

Inicialmente buscou-se verificar a validade dos construtos, ou seja, “o quanto um 

conjunto de variáveis medidas realmente representa o construto latente teórico que aquelas 

variáveis são planejadas para medir” (HAIR et al., 2009, p. 589). 

Por se tratar de um modelo de mensuração reflexivo, que representa construtos 

latentes, devem ser avaliadas a confiabilidade, a validade convergente e a validade 

discriminante dos construtos (HAIR; RINGLE; SARSTEDT, 2011). 

O indicador de confiabilidade, que considera as cargas fatoriais, e a confiabilidade de 

consistência interna precisam apresentar valores superiores a 0,7, sendo aceitáveis indicadores 

entre 0,6 e 0,7 (HAIR et al., 2009). 

Para apresentar validade convergente, os indicadores de um determinado construto 

necessitam “convergir ou compartilhar uma elevada proporção de variância em comum” (Hair 

et al., 2009, p. 591). Nesse caso, verifica-se a variância média extraída – Average Variance 

Extracted (AVE) que deve ser superior a 0,5 (Hair; Ringle; Sarstedt, 2011). Além disso, os 

valores de p associados às cargas precisam ser menores que o nível de significância de 5% 

(HAIR et al., 2009).                                

A validade discriminante, por sua vez, apresenta o grau em que um construto difere 

dos demais e pode ser avaliada da seguinte forma (HAIR; RINGLE; SARSTEDT, 2011, p. 

145):  

 
a) a raiz quadrada do AVE de cada variável latente deve ser maior do que a correlação 

com qualquer outro construto (critério Fornell-Larcker); 

b) a carga de um indicador de um construto deve ser maior do que todas as cargas 

cruzadas – cross-loadings.  
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A elaboração do modelo final compreendeu a análise detalhada das validades 

convergente e discriminante de cada construto, por blocos, em três etapas. Na primeira 

verificou-se as variáveis independentes relativas ao estilo de liderança. Em seguida, foram 

examinadas as variáveis dependentes referentes à confiança profissional e pessoal. Por fim, 

foram consideradas, em conjunto, as variáveis independentes, dependentes e as de controle. 

A tabela 10 apresenta as cargas combinadas e cruzadas que permitem avaliar a 

validade convergente dos estilos de liderança. As cargas fatoriais, em negrito, referem-se à 

correlação entre os indicadores e o respectivo estilo de liderança: 

                        
           Tabela 10 - Cargas combinadas e cargas cruzadas dos estilos de liderança 

 Lid_TRF Lid_TRS Lid_PAS SE P value 

LFEI1 0.713 0.389 -0.071 0.106 <0.001 

LFEI2 0.748 0.051 -0.243 0.080 <0.001 

LFEI3 0.823 0.128 0.019 0.091 <0.001 

LFEI4 0.824 0.191 0.036 0.074 <0.001 

LFCI1 0.683 0.223 0.057 0.070 <0.001 

LFCI2 0.798 -0.005 0.023 0.094 <0.001 

LFCI3 0.762 0.083 0.015 0.095 <0.001 

LFCI4 0.753 0.126 -0.206 0.091 <0.001 

LFMI1 0.777 -0.561 0.156 0.103 <0.001 

LFMI2 0.780 -0.311 0.116 0.093 <0.001 

LFMI3 0.817 -0.322 -0.014 0.103 <0.001 

LFMI4 0.723 0.107 -0.140 0.080 <0.001 

LFAI1 0.865 -0.092 0.070 0.081 <0.001 

LFAI2 0.710 -0.118 0.072 0.106 <0.001 

LFAI3 0.830 -0.160 0.087 0.098 <0.001 

LFAI4 0.520 0.528 -0.317 0.124 <0.001 

LFID1 0.743 -0.050 0.051 0.079 <0.001 

LFID2 0.763 -0.295 0.048 0.089 <0.001 

LFID3 0.607 0.079 0.086 0.100 <0.001 

LFID4 0.841 0.256 0.036 0.069 <0.001 

LSRC1 0.643 0.794 0.111 0.091 <0.001 

LSRC2 -0.365 0.610 -0.195 0.112 <0.001 

LSRC3 0.041 0.717 -0.030 0.094 <0.001 

LSRC4 0.792 0.713 -0.051 0.100 <0.001 

LSEA1 -0.648 0.567 0.086 0.092 <0.001 

LSEA2 -0.396 0.582 0.107 0.095 <0.001 

LSEA3 -0.497 0.692 -0.207 0.103 <0.001 

LSEA4 0.090 0.667 0.182 0.094 <0.001 

LPEP1 0.100 -0.109 0.787 0.064 <0.001 

LPEP2 0.132 -0.182 0.778 0.080 <0.001 

LPEP3 0.153 0.359 0.296 0.133 0.014 
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LPEP4 0.076 -0.152 0.780 0.095 <0.001 

LPLF1 -0.263 0.237 0.832 0.102 <0.001 

LPLF2 -0.109 -0.029 0.774 0.104 <0.001 

LPLF3 -0.003 0.046 0.799 0.095 <0.001 

LPLF4 0.030 0.045 0.644 0.114 <0.001 
           Fonte: Elaborada pela autora 

 

Considerando que LPEP3 apresentou carga abaixo de 0,5 e problemas de validade 

convergente com a liderança transacional, optou-se por excluir esse indicador, mas isso não 

afetará o construto liderança passiva que permanecerá com sete indicadores.   

Ademais, indicadores da liderança transacional apresentaram carga cruzada alta em 

relação à liderança transformacional, em especial o LSRC4 cuja carga relacionada à 

transformacional foi superior ao do próprio construto da liderança transacional, o qual esse 

indicador integra.  

Assim, outra matriz de carga foi gerada, cujos resultados constam na tabela 11, 

desmembrando os indicadores da liderança transacional, ou seja, tratando separadamente a 

recompensa contingente (RC) e a gestão por exceção ativa (EA): 

             
            Tabela 11 - Cargas combinadas e cruzadas dos estilos de liderança_desmembramento 

 LTRF LSRC LSEA LPAS SE P value 
LFEI1 0.713 0.688 0.015 -0.049 0.106 <0.001 

LFEI2 0.748 0.102 0.000 -0.230 0.080 <0.001 

LFEI3 0.823 0.465 -0.068 0.057 0.091 <0.001 

LFEI4 0.824 0.204 0.074 0.043 0.074 <0.001 

LFCI1 0.683 0.182 0.089 0.050 0.070 <0.001 

LFCI2 0.798 -0.015 0.001 0.029 0.094 <0.001 

LFCI3 0.762 -0.143 0.108 -0.002 0.095 <0.001 

LFCI4 0.753 -0.168 0.157 -0.220 0.091 <0.001 

LFMI1 0.777 -0.655 -0.161 0.132 0.103 <0.001 

LFMI2 0.780 -0.416 -0.075 0.099 0.093 <0.001 

LFMI3 0.817 -0.512 -0.039 -0.031 0.103 <0.001 

LFMI4 0.723 0.050 0.047 -0.148 0.080 <0.001 

LFAI1 0.865 -0.033 -0.058 0.060 0.081 <0.001 

LFAI2 0.710 0.231 -0.176 0.093 0.106 <0.001 

LFAI3 0.830 -0.311 0.001 0.073 0.098 <0.001 

LFAI4 0.520 -0.038 0.387 -0.337 0.124 <0.001 

LFID1 0.743 -0.088 -0.002 0.049 0.079 <0.001 

LFID2 0.763 -0.292 -0.110 0.032 0.089 <0.001 

LFID3 0.607 0.554 -0.134 0.137 0.100 <0.001 

LFID4 0.841 0.376 0.052 0.048 0.069 <0.001 

LSRC1 0.340 0.855 -0.059 0.138 0.088 <0.001 
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LSRC2 -0.582 0.621 0.297 -0.156 0.133 <0.001 

LSRC3 -0.454 0.778 0.014 0.007 0.097 <0.001 

LSRC4 0.516 0.823 -0.176 -0.033 0.090 <0.001 

LSEA1 -0.010 -0.319 0.793 0.024 0.074 <0.001 

LSEA2 -0.035 0.010 0.703 0.062 0.104 <0.001 

LSEA3 -0.270 0.308 0.700 -0.235 0.127 <0.001 

LSEA4 0.323 0.045 0.686 0.147 0.109 <0.001 

LPEP1 0.022 0.082 -0.097 0.786 0.065 <0.001 

LPEP2 0.142 -0.108 -0.082 0.777 0.080 <0.001 

LPEP4 0.184 -0.250 -0.002 0.781 0.096 <0.001 

LPLF1 -0.243 0.140 0.140 0.835 0.103 <0.001 

LPLF2 -0.155 0.088 -0.042 0.781 0.104 <0.001 

LPLF3 -0.128 0.257 -0.055 0.794 0.096 <0.001 

LPLF4 0.234 -0.268 0.155 0.652 0.113 <0.001 
                Fonte: Elaborada pela autora 
 

A matriz da tabela 11 ratifica a alta correlação entre os indicadores da liderança 

transformacional e da liderança transacional recompensa contingente. Dessa forma, a fim de 

confirmar a proximidade desses construtos, passou-se à verificação da validade discriminante 

com base na raiz quadrada da average variances extracted (AVE), conforme tabela 12: 

           
             Tabela 12 - Correlações entre os indicadores de liderança e as raízes quadradas da AVE 

 LTRF LSRC LSEA LPAS 

LTRF 0.758 0.868 0.621 -0.510 

LSRC 0.868 0.774 0.596 -0.460 

LSEA 0.621 0.596 0.722 -0.246 

LPAS -0.510 -0.460 -0.246 0.774 
             Fonte: Elaborada pela autora 

 

Como observado na tabela 12, os indicadores da liderança transformacional (LTRF) e 

da liderança transacional recompensa contingente (LSRC) não apresentaram validade 

discriminante, o que encontra respaldo na literatura pelas características de ambos os estilos de 

liderança. 

Os contratos honrados ao longo do tempo possibilitam que a liderança transacional 

recompensa contingente seja a base para expectativas de desenvolvimento e para a construção 

de confiança. Além disso, os fatores da liderança transformacional e da liderança transacional 

recompensa contingente exibem correlação positiva com a eficácia e satisfação e dos liderados 

em relação ao líder. “Assim, não é surpreendente descobrir que a liderança transacional 

recompensa contingente correlaciona-se com a liderança transformacional” (AVOLIO; BASS, 

2004, p. 66).  
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Outros estudos também verificaram a alta correlação entre os componentes da 

liderança transformacional e da liderança transacional recompensa contingente, utilizando o 

MLQ como instrumento de pesquisa (BYCIO; HACKET; ALLEN, 1995; BENEVIDES, 

2010; MUNIZ, 2013). 

Outrossim, dependendo da situação a efetividade da liderança pode requerer 

comportamentos mais transformacionais ou transacionais e a própria cultura da organização 

também pode influenciar no estilo do líder e aumentar a correlação entre a liderança 

transformacional e a transacional recompensa contingente (BASS; RIGGIO, 2013).  

Dessa forma, para fins deste estudo, optou-se por juntar os construtos liderança 

transformacional e liderança transacional recompensa contingente, gerando nova matriz de 

carga para os estilos de liderança, consoante tabela 13: 

             
          Tabela 13 - Cargas combinadas e cargas cruzadas dos estilos de liderança_LTRF+LSRC 

 LTRF+LSRC  LSEA LPAS SE P value 
LFEI1 0.727 0.079 -0.060 0.104 <0.001 

LFEI2 0.745 0.001 -0.230 0.080 <0.001 

LFEI3 0.830 -0.032 0.050 0.090 <0.001 

LFEI4 0.828 0.083 0.041 0.074 <0.001 

LFCI1 0.683 0.099 0.048 0.071 <0.001 

LFCI2 0.794 -0.012 0.030 0.094 <0.001 

LFCI3 0.759 0.080 0.002 0.097 <0.001 

LFCI4 0.749 0.131 -0.216 0.091 <0.001 

LFMI1 0.758 -0.248 0.146 0.104 <0.001 

LFMI2 0.766 -0.134 0.109 0.093 <0.001 

LFMI3 0.803 -0.107 -0.020 0.104 <0.001 

LFMI4 0.725 0.043 -0.148 0.078 <0.001 

LFAI1 0.862 -0.076 0.063 0.081 <0.001 

LFAI2 0.711 -0.164 0.091 0.107 <0.001 

LFAI3 0.821 -0.048 0.081 0.098 <0.001 

LFAI4 0.519 0.383 -0.336 0.123 <0.001 

LFID1 0.734 -0.022 0.051 0.081 <0.001 

LFID2 0.753 -0.157 0.040 0.090 <0.001 

LFID3 0.614 -0.087 0.129 0.101 <0.001 

LFID4 0.852 0.079 0.043 0.069 <0.001 

LSRC1 0.821 -0.003 0.129 0.079 <0.001 

LSRC2 0.510 0.394 -0.173 0.107 <0.001 

LSRC3 0.645 0.138 -0.015 0.103 <0.001 

LSRC4 0.790 -0.146 -0.038 0.090 <0.001 

LSEA1 -0.276 0.793 0.030 0.074 <0.001 

LSEA2 -0.026 0.703 0.062 0.104 <0.001 

LSEA3 -0.018 0.700 -0.241 0.127 <0.001 
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LSEA4 0.364 0.686 0.148 0.109 <0.001 

LPEP1 0.091 -0.090 0.786 0.065 <0.001 

LPEP2 0.053 -0.094 0.777 0.080 <0.001 

LPEP4 -0.022 -0.029 0.781 0.096 <0.001 

LPLF1 -0.127 0.157 0.835 0.103 <0.001 

LPLF2 -0.083 -0.032 0.781 0.104 <0.001 

LPLF3 0.085 -0.028 0.794 0.096 <0.001 

LPLF4 0.012 0.126 0.652 0.113 <0.001 
         Fonte: Elaborada pela autora 

 

Na tabela 14 verifica-se, com base na raiz quadrada da AVE, a validade discriminante 

da matriz final dos estilos de liderança, considerando a junção dos construtos LTRF e LSRC: 

 
               Tabela 14 - Correlações indicadores de liderança e raízes quadradas AVE_LTRF+LSRC 

 LTRF+LSRC LSEA LPAS 
LTRF+LSRC 0.747 0.628 -0.511 
LSEA 0.628 0.722 -0.246 
LPAS -0.511 -0.246 0.774 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Na sequência, passou-se à verificação da validade convergente das variáveis 

dependentes confiança profissional e pessoal, cujas cargas constam na tabela 15: 

               
                 Tabela 15 - Cargas combinadas e cargas cruzadas da Confiança 

 CPFL CPSL SE P value 

CPFL1 0.841 -0.024 0.111 <0.001 

CPFL2 0.870 -0.017 0.087 <0.001 

CPFL3 0.906 -0.063 0.100 <0.001 

CPFL4 0.908 0.008 0.089 <0.001 

CPFL5 0.874 0.097 0.087 <0.001 

CPSL1 0.019 0.888 0.060 <0.001 

CPSL2 0.096 0.779 0.082 <0.001 

CPSL3 -0.110 0.914 0.050 <0.001 

CPSL4 0.005 0.925 0.053 <0.001 

CPSL5 0.006 0.899 0.055 <0.001 
                Fonte: Elaborada pela autora 

 

Quanto à validade discriminante, os indicadores registrados na tabela 16 estabelecem 

que os construtos confiança profissional e confiança pessoal são distintos, portanto, válidos: 
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                      Tabela 16 - Correlações entre os indicadores da confiança e as raízes quadradas da AVE 

 CPFL CPSL 

CPFL 0.880 0.585 

CPSL 0.585 0.883 
    Fonte: Elaborada pela autora 

 

Em seguida passou-se à construção do modelo completo considerando as variáveis 

independentes, dependentes e as de controle – idade, sexo, tempo de empresa, tempo na 

unidade, função de confiança e, para fins de escolaridade, pós-graduação lato sensu, que 

apresentou maior representatividade na amostra. 

Observou-se na tabela 17 que os estilos de liderança, considerando a junção dos 

construtos liderança transformacional e transacional recompensa contingente, a confiança 

profissional e pessoal e as variáveis de controle apresentam validade convergente: 

 

Tabela 17 - Cargas combinadas e cargas cruzadas _Modelo completo 

 
LTRF 

+LSRC LSEA LPAS CPFL CPSL Idade Sexo 
Tmp 
emp 

Tmp 
unid 

Fun 
conf 

Pós-
grad SE 

P 
value 

LFEI1 0.727 0.026 -0.117 -0.064 0.073 0.095 0.145 0.112 -0.415 0.172 0.165 0.104 <0.001 

LFEI2 0.745 0.001 -0.243 0.031 0.167 0.054 0.064 -0.109 -0.024 0.111 -0.139 0.080 <0.001 

LFEI3 0.830 -0.032 0.014 -0.033 -0.016 -0.442 -0.055 0.306 -0.013 0.193 -0.084 0.090 <0.001 

LFEI4 0.828 0.063 -0.009 0.075 0.116 -0.195 0.014 0.281 -0.138 0.089 -0.025 0.074 <0.001 

LFCI1 0.683 0.084 0.053 -0.181 0.100 0.148 0.039 -0.162 -0.026 0.059 -0.046 0.071 <0.001 

LFCI2 0.794 0.025 0.113 -0.177 0.063 0.228 -0.019 -0.477 0.264 -0.225 0.075 0.094 <0.001 

LFCI3 0.759 0.124 0.029 0.155 -0.136 0.213 0.040 -0.238 0.046 -0.126 0.045 0.097 <0.001 

LFCI4 0.749 0.183 -0.180 -0.066 -0.027 -0.144 -0.259 0.047 0.160 -0.076 -0.049 0.091 <0.001 

LFMI1 0.758 -0.210 0.173 -0.021 -0.016 -0.065 -0.034 -0.153 0.232 0.072 -0.201 0.104 <0.001 

LFMI2 0.766 -0.111 0.160 0.025 -0.003 0.383 0.044 -0.386 0.135 -0.087 0.110 0.093 <0.001 

LFMI3 0.803 -0.040 0.046 -0.048 -0.012 -0.192 -0.194 -0.131 0.424 -0.093 -0.122 0.104 <0.001 

LFMI4 0.725 0.020 -0.105 0.025 -0.091 0.104 0.002 -0.108 0.185 -0.195 -0.015 0.078 <0.001 

LFAI1 0.862 -0.038 0.052 0.208 -0.079 0.163 0.037 -0.052 -0.179 -0.077 0.058 0.081 <0.001 

LFAI2 0.711 -0.101 0.082 0.106 -0.086 0.400 0.041 -0.256 -0.154 0.123 0.010 0.107 <0.001 

LFAI3 0.821 -0.001 0.082 0.144 -0.081 0.078 0.062 -0.172 0.031 0.040 -0.137 0.098 <0.001 

LFAI4 0.519 0.332 -0.251 0.005 -0.225 -0.110 0.010 -0.043 0.424 -0.384 0.114 0.123 <0.001 

LFID1 0.734 -0.022 0.081 -0.169 0.003 0.200 0.029 -0.183 -0.046 -0.242 0.124 0.081 <0.001 

LFID2 0.753 -0.141 0.034 0.099 0.058 -0.027 0.041 -0.039 0.013 0.045 0.047 0.090 <0.001 

LFID3 0.614 -0.182 0.019 -0.060 0.207 -0.276 0.016 0.587 -0.326 0.284 -0.155 0.101 <0.001 

LFID4 0.852 0.054 0.006 -0.047 0.072 -0.226 -0.022 0.263 -0.092 0.052 -0.065 0.069 <0.001 

LSRC1 0.821 -0.096 0.062 -0.109 0.135 -0.084 0.125 0.252 -0.215 0.270 -0.002 0.079 <0.001 

LSRC2 0.510 0.358 -0.130 0.152 -0.295 0.088 0.027 0.049 0.081 -0.381 0.314 0.107 <0.001 

LSRC3 0.645 0.048 -0.062 -0.098 0.056 -0.084 0.050 0.339 -0.270 0.069 0.137 0.103 <0.001 

LSRC4 0.790 -0.133 -0.064 0.034 -0.102 -0.254 -0.165 0.333 -0.035 0.096 -0.003 0.090 <0.001 

LSEA1 -0.484 0.793 0.032 0.188 0.098 -0.188 -0.222 0.112 0.089 -0.045 -0.148 0.074 <0.001 

LSEA2 0.067 0.703 0.003 0.019 -0.181 -0.101 0.298 0.262 -0.380 0.032 0.209 0.104 <0.001 

LSEA3 0.206 0.700 -0.141 -0.205 -0.066 0.354 -0.071 -0.474 0.334 -0.333 0.047 0.127 <0.001 

LSEA4 0.280 0.686 0.104 -0.028 0.140 -0.040 0.024 0.085 -0.054 0.360 -0.090 0.109 <0.001 

LPEP1 -0.120 -0.099 0.786 0.179 0.099 -0.246 0.076 0.173 -0.018 0.160 -0.179 0.065 <0.001 

LPEP2 0.011 -0.041 0.777 0.114 -0.018 0.031 -0.037 -0.252 0.232 -0.235 0.100 0.080 <0.001 
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LPEP4 0.007 0.039 0.781 0.022 -0.114 0.017 0.016 -0.128 -0.079 0.144 0.025 0.096 <0.001 

LPLF1 -0.095 0.092 0.835 -0.009 -0.032 -0.015 0.071 0.102 0.044 -0.069 -0.044 0.103 <0.001 

LPLF2 0.065 -0.113 0.781 -0.233 0.112 0.002 0.055 0.053 -0.023 0.023 0.058 0.104 <0.001 

LPLF3 0.015 -0.040 0.794 0.148 -0.093 0.029 0.071 0.044 -0.048 0.007 0.014 0.096 <0.001 

LPLF4 0.149 0.189 0.652 -0.269 0.057 0.220 -0.310 -0.002 -0.132 -0.033 0.036 0.113 <0.001 

CPFL1 -0.016 0.085 -0.030 0.841 -0.081 -0.031 -0.058 -0.016 0.016 -0.172 -0.048 0.111 <0.001 

CPFL2 -0.051 -0.009 0.054 0.870 -0.010 0.062 -0.006 -0.053 0.102 -0.016 -0.044 0.087 <0.001 

CPFL3 0.004 0.017 0.017 0.906 -0.100 -0.025 -0.023 0.137 -0.092 0.027 -0.093 0.100 <0.001 

CPFL4 0.079 -0.096 0.036 0.908 0.073 -0.050 0.042 -0.066 0.049 0.090 0.037 0.089 <0.001 

CPFL5 -0.019 0.009 -0.080 0.874 0.115 0.046 0.043 -0.006 -0.072 0.060 0.149 0.087 <0.001 

CPSL1 -0.083 0.011 -0.064 0.061 0.888 0.011 0.010 -0.050 0.111 -0.026 -0.025 0.060 <0.001 

CPSL2 -0.190 0.246 0.045 0.150 0.779 0.051 -0.073 -0.319 0.131 -0.181 0.063 0.082 <0.001 

CPSL3 0.075 -0.050 0.056 -0.145 0.914 -0.023 0.060 0.142 -0.110 0.155 0.034 0.050 <0.001 

CPSL4 0.062 -0.056 -0.043 -0.046 0.925 -0.028 -0.082 0.112 -0.081 0.040 0.030 0.053 <0.001 

CPSL5 0.106 -0.115 0.012 0.003 0.899 -0.002 0.077 0.067 -0.029 -0.017 -0.096 0.055 <0.001 

Idade -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.049 <0.001 

Sexo  0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 1.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.015 <0.001 

Tmp emp 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 1.000 0.000 -0.000 -0.000 0.064 <0.001 

Tmp unid -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.110 <0.001 

Fun conf 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 1.000 -0.000 0.023 <0.001 

Pós-grad -0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 1.000 0.029 <0.001 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Na tabela 18 observa-se como ficou a validade discriminante em relação às variáveis 

dependentes, independentes e de controle, considerando a junção das lideranças 

transformacional e transacional recompensa contingente: 

 
Tabela 18 - Correlações entre indicadores e raízes quadradas AVE_Modelo completo 

 

LTRF 
+ 

LSRC LSEA LPAS CPFL CPSL Idade Sexo 
Tmp 
emp 

Tmp 
unid 

Fun 
conf 

Pós- 
grad 

LTRF+LSRC 0.747 0.628 -0.511 0.713 0.562 0.210 0.146 0.154 0.033 -0.039 -0.132 

LSEA 0.628 0.722 -0.246 0.406 0.422 0.217 0.271 0.238 0.109 0.018 -0.089 

LPAS -0.511 -0.246 0.774 -0.377 -0.281 -0.084 -0.018 0.013 -0.061 0.036 0.041 

CPFL 0.713 0.406 -0.377 0.880 0.585 0.187 0.027 0.055 0.015 0.089 0.029 

CPSL 0.562 0.422 -0.281 0.585 0.883 0.232 0.172 0.187 0.059 -0.091 -0.120 

Idade 0.210 0.217 -0.084 0.187 0.232 1.000 0.091 0.679 0.507 -0.005 -0.159 

Sexo 0.146 0.271 -0.018 0.027 0.172 0.091 1.000 0.212 0.176 -0.141 -0.206 

Tmp_emp 0.154 0.238 0.013 0.055 0.187 0.679 0.212 1.000 0.562 -0.116 -0.172 

Tmp_unid 0.033 0.109 -0.061 0.015 0.059 0.507 0.176 0.562 1.000 0.248 -0.014 

Fun_conf -0.039 0.018 0.036 0.089 -0.091 -0.005 -0.141 -0.116 0.248 1.000 0.196 

Pós-grad -0.132 -0.089 0.041 0.029 -0.120 -0.159 -0.206 -0.172 -0.014 0.196 1.000 
Fonte: Elaborada pela autora 
 

Por fim, verificou-se a confiabilidade das variáveis latentes. De acordo com Hair et al. 

(2009), para que haja confiabilidade de consistência interna, os coeficientes Composite 

reliability e Cronbach’s alpha devem apresentar valores superiores a 0,7, sendo aceitáveis 

indicadores entre 0,6 e 0,7, o que pode ser observado na tabela 19: 
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Tabela 19 - Coeficientes das variáveis latentes 

Coeficientes 

LTRF  
+ 

LSRC LSEA LPAS CPFL CPSL Idade Sexo 
Tmp 
emp 

Tmp 
unid 

Fun 
conf 

Pós- 
grad 

Composite reliability  0.968 0.813 0.912 0.945 0.946 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Cronbach's alpha  0.965 0.692 0.887 0.927 0.928 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Average variances 
extracted 0.558 0.521 0.599 0.775 0.779 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Considerando que os construtos mensurados apresentaram validade convergente, 

validade discriminante e confiabilidade aceitável, as relações do modelo estrutural serão 

analisadas em seguida.  

 
 
4.2.3 Análise do modelo estrutural 
  

 

 Nesta seção serão demonstrados os quatro modelos estimados para testar as hipóteses 

deste trabalho. Os modelos 1 e 2 referem-se à variável dependente confiança profissional no 

líder e os modelos 3 e 4 correspondem à variável dependente confiança pessoal no líder.  

 Em todos os modelos foram consideradas as seis variáveis de controle, sendo três 

quantitativas (idade, tempo de empresa e tempo na unidade) e três qualitativas (sexo, pós-

graduação e função de confiança). As qualitativas foram representadas por variáveis dummy, 

cuja codificação encontra-se no quadro 8.  

  

     Quadro 8 - Codificação das variáveis dummy utilizadas no modelo 

Variável 
Nome da 
Variável 

Codificação 

Sexo Sexo Se o indivíduo for do sexo masculino = 1; se do feminino = 0. 

Escolaridade 

Fund_Médio 
Se a escolaridade do respondente for fundamental ou ensino 
médio, utiliza-se 0;0. Caso contrário,  0;1 ou 1;0. 

Grad 
Se a escolaridade do respondente for graduação, utiliza-se 
1;0. Caso contrário, 0;0 ou 0;1.  

Pós-grad 
Se a escolaridade do respondente for pós-graduação lato 
sensu, utiliza-se 0;1. Caso contrário, 0;0 ou 1;0. Dummy de 
referência. 

Função de Confiança Fun_Conf 
Para respondentes com função de confiança = 1; caso 
contrário = 0. 

    Fonte: Elaborada pela autora 
 
 Para fins de escolaridade, estabeleceu-se como dummy de referência a pós-graduação 

lato sensu. Cabe esclarecer, entretanto, que a base de dados utilizada pela pesquisadora 
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apresentava duas colunas referentes à escolaridade, sendo a primeira destinada à graduação e a 

segunda à pós-graduação lato sensu. Para fins de definição das dummies, optou-se pela 

combinação dessas duas colunas. Por isso, se o respondente fosse graduado, as colunas 

deveriam ser preenchidas com 1 e 0, respectivamente. Se fosse pós-graduado, utilizar-se-ia 0 e 

1. E para o caso em que o respondente tivesse formação no ensino fundamental ou no ensino 

médio, deveria ser registrado nas colunas 0 e 0, conforme quadro 8. 

 Quanto ao modelo 1, este teve como objetivo identificar as correlações entre as 

variáveis de controle e a variável dependente confiança profissional no líder. No modelo 2, 

além das variáveis de controle, foram incluídas as variáveis de interesse – liderança 

transformacional e transacional recompensa contingente, liderança transacional gestão por 

exceção ativa e liderança passiva. 

 No caso, o propósito do modelo 3 era estabelecer a variância entre a confiança pessoal 

no líder e as variáveis de controle. No modelo 4 foram acrescentadas as variáveis de interesse 

de forma a caracterizar as correlações. 

 Para a avaliação do modelo interno buscou-se inicialmente verificar a 

multicolinearidade, uma vez que esta pode trazer problemas para os testes de significância. A 

multicolinearidade “representa o grau em que qualquer efeito de uma variável pode ser previsto 

ou explicado pelas outras variáveis na análise” (HAIR et al., 2009, p. 38). 

   Uma das medidas para se avaliar a multicolinearidade é o Variance Inflation Factor 

(VIF), cujo valor aceitável deve ser inferior a 5, em uma visão mais conservadora, ou inferior 

a 10, em uma análise menos criteriosa (HAIR et al., 2009, HAIR; RINGLE; SARSTEDT, 

2011). 

 Na tabela 20 observa-se que todos os valores de VIF são inferiores a cinco, portanto, 

não há problema de multicolinearidade nos quatro modelos estimados. 
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Tabela 20 - Resultado do modelo estrutural estimado 

 Variável dependente: Confiança Profissional no Líder Variável dependente: Confiança Pessoal no Líder 
  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

  
Coef. 

b 
Erro 

padrão 
p-valor 

Effect 
Size 

VIF 
Coef. 

b 
Erro 

padrão 
p-valor 

Effect 
Size 

VIF 
Coef. 

b 
Erro 

padrão 
p-valor 

Effect 
Size 

VIF 
Coef. 

b 
Erro 

padrão 
p-valor 

Effect 
Size 

VIF 

Variáveis de 
controle 

                                        

Idade 0.305 0.155 0.026 0.057 1.973 0.139 0.109 0.103 0.026 2.032 0.234 0.131 0.038 0.054 1.973 0.112 0.116 0.167 0.026 2.032 
Sexo 0.066 0.105 0.266 0.002 1.121 -0.018 0.075 0.405 0.000 1.203 0.146 0.102 0.076 0.025 1.121 0.063 0.089 0.242 0.011 1.203 
Pós-grad 0.055 0.115 0.315 0.002 1.108 0.108 0.079 0.088 0.003 1.115 -0.041 0.105 0.351 0.005 1.108 -0.007 0.090 0.469 0.001 1.115 
Tmp emp -0.061 0.132 0.322 0.003 2.323 -0.078 0.084 0.178 0.004 2.425 0.046 0.146 0.375 0.009 2.323 0.016 0.126 0.449 0.003 2.425 
Tmp unid -0.145 0.124 0.121 0.002 1.816 -0.050 0.081 0.270 0.001 1.887 -0.105 0.132 0.215 0.006 1.816 -0.030 0.100 0.380 0.002 1.887 
Fun conf 0.118 0.127 0.178 0.011 1.238 0.100 0.078 0.101 0.009 1.265 -0.030 0.106 0.391 0.003 1.238 -0.054 0.086 0.267 0.005 1.265 
                                         
Variáveis de 
interesse 

                                        

LTRF+LSRC           0.755 0.096 <0.001 0.538 2.200           0.465 0.119 <0.001 0.261 2.200 
LSEA           -0.062 0.076 0.209 0.025 1.821           0.086 0.113 0.225 0.036 1.821 
LPAS           -0.005 0.090 0.476 0.002 1.424           -0.012 0.101 0.453 0.003 1.424 
                                         
N 111 111 111     111     
R quadrado 0.065 0.547 0.089 0.345 

Fonte: Elaborada pela autora 
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 Na sequência passou-se à verificação da existência de outliers ou valores atípicos, que 

representam escores que diferem da maioria dos dados de uma determinada amostra, haja vista 

que estes podem alterar significativamente a inclinação e o intercepto da linha de regressão, 

fazendo com que o modelo seja tendencioso (FIELD, 2009). 

 A identificação dos outliers parte do cálculo dos resíduos, ou seja, da diferença entre 

os valores previstos para o modelo e aqueles observados na amostra. Recomenda-se, porém, 

que os resíduos sejam padronizados, de forma a permitir a comparação entre os resultados. No 

caso, um dos métodos mais utilizados é o resíduo estudantizado que utiliza o desvio padrão em 

padronização (FIELD, 2009; HAIR et al., 2009). 

 Nesse caso, para verificação da existência de outliers, os escores fatoriais do modelo 

estrutural obtidos por meio do WarpPLS 5.0 foram exportados para o SPSS versão 16.0. A 

partir de então, gerou-se a estatística descritiva do modelo 2, com base na variável dependente 

confiança profissional no líder (CPFL), conforme tabela 21: 

 

     Tabela 21 – Estatística descritiva do modelo 2 - CPFL 

  N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão 

Studentized Deleted Residual 111 -3,36354 3,01196 -,0020963 1,01943134 

Centered Leverage Value 111 ,02125 ,25964 ,0810811 ,04653573 

Standardized DFBETA Intercept 111 -,34197 ,29941 -,0002577 ,10144334 

Standardized DFBETA TRFLSR 111 -,35246 ,68490 ,0003834 ,11429206 

Standardized DFBETA LSEA 111 -,26150 ,24490 -,0001832 ,07619066 

Standardized DFBETA LPAS 111 -,43034 ,51459 ,0001038 ,10856263 

Standardized DFBETA Idade 111 -,30812 ,73909 ,0007195 ,11452807 

Standardized DFBETA Sexo 111 -,27930 ,55829 -,0003894 ,10512959 

Standardized DFBETA Tmp_emp 111 -,27317 ,37110 ,0004427 ,08077673 

Standardized DFBETA Tmp_uni 111 -,32573 ,25097 -,0006797 ,08101385 

Standardized DFBETA Fun_con 111 -,24172 ,38528 ,0008824 ,09981256 

Standardized DFBETA Pgrad 111 -,32573 ,59763 ,0003786 ,10846846 

N válido (de lista) 111         
     Fonte: Elaborada pela autora 
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 Observa-se na tabela 21 que o indicador de resíduo Studentized Deleted Residual 

apresentou valores mínimo e máximo superiores a 3, caracterizando a existência de outliers. A 

distribuição desses indicadores resta melhor visualizada no histograma apresentado na figura 

3, onde observa-se a presença de dois outliers, um à direita e outro à esquerda. 

 

  Figura 3 – Histograma Studentized Deleted Residual – modelo 2 

 
  Fonte: Elaborado pela autora 
 

Em seguida elaborou-se a estatística descritiva do modelo 4, considerando a variável 

dependente confiança pessoal no líder (CPSL), consoante tabela 22: 

 

     Tabela 22 - Estatística descritiva do modelo 4 - CPSL 

  N Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

Studentized Deleted Residual 111 -3,87426 2,62355 ,0004746 1,01823994 

Centered Leverage Value 111 ,02125 ,25964 ,0810811 ,04653573 

Standardized DFBETA Intercept 111 -,38681 ,25749 ,0003170 ,10139353 

Standardized DFBETA TRFLSR 111 -,39899 ,41541 ,0011546 ,09827930 

Standardized DFBETA LSEA 111 -,47117 ,30840 -,0001838 ,10434828 

Standardized DFBETA LPAS 111 -,24336 ,51028 ,0016110 ,10254365 

Standardized DFBETA Idade 111 -,31832 ,35124 -,0002100 ,09980427 
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Standardized DFBETA Sexo 111 -,26760 ,26065 ,0000832 ,09962343 

Standardized DFBETA Tmp_emp 111 -,57078 ,32130 -,0010403 ,10395353 

Standardized DFBETA Tmp_uni 111 -,19104 ,55098 ,0013856 ,09550614 

Standardized DFBETA Fun_con 111 -,49646 ,37271 -,0011825 ,10301160 

Standardized DFBETA Pgrad 111 -,26965 ,41194 ,0007470 ,09985393 

N válido (de lista) 111         

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Na tabela 22 verifica-se que o indicador Studentized Deleted Residual apresentou valor 

mínimo superior a 3, evidenciando a presença de outlier situado à esquerda no histograma da 

figura 4: 

 

Figura 4 - Histograma Studentized Deleted Residual – modelo 4 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Apesar disso, a existência de outliers não significa a exclusão imediata do dado, mas 

indica a necessidade de avaliar a influência que esse valor atípico exerce sobre o modelo. O 

indicador DFBeta padronizado é uma das formas utilizadas para medir essa influência, cujo 

valor absoluto superior a 1 assinala a influência significativa no modelo (FIELD, 2009).  

 Outros critérios também são utilizados para avaliar os outliers como o Centered 

Leverage Value, que não pode ser superior a 2, e a Distância de Cook, cujo valor não deve 
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ultrapassar 1, para que a observação seja acolhida (Field, 2009). Isso significa que valores 

elevados indicam o quanto a observação atípica distancia-se do centro das observações. 

 Os valores de DFBetas e Centered Leverage Value podem ser observados nas tabelas 

21 e 22. Quanto à Distância de Cook, o SPSS fornece esse indicador na tabela Estatística de 

Resíduos, cujos valores referentes aos modelos 2 (variável dependente CPFL) e 4 (variável 

dependente CPSL) foram transcritos para a tabela 23: 

 

          Tabela 23 - Estatística de Resíduos - Distância de Cook 

Variável dependente Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão N 

CPFL ,000 ,152 ,010 ,020 111 
CPSL ,000 ,142 ,010 ,018 111 

         Fonte: Elaborado pela autora 

  

 Considerando que os indicadores DFBetas padronizados, Centered Leverage Value e 

Distância de Cook não apresentaram valores absolutos superiores ao recomendado, conclui-se 

que os outliers não são influentes em relação aos respectivos modelos e consequentemente não 

afetam os resultados, motivo pelo qual os dados serão mantidos.  

 Ato contínuo, passou-se à avaliação das hipóteses, uma vez que não houve 

caracterização de distorções em função da multicolinearidade ou da presença de outliers. 

 O ajuste geral do modelo foi analisado com base no coeficiente R quadrado, também 

conhecido como coeficiente de determinação, que traz a (HAIR et al., 2009, p. 150):  

 
medida da proporção da variância da variável dependente em torno de sua 
média que é explicada pelas variáveis independentes ou preditoras. O 
coeficiente pode variar entre 0 e 1. [...] quanto maior o valor de R quadrado, 
maior o poder de explicação da equação de regressão e, portanto, melhor a 
previsão da variável dependente.  

 

 Observa-se que a inclusão das variáveis de interesse de liderança alterou 

significativamente o R quadrado.  Os modelos 1 e 3, somente com as variáveis de controle, 

apresentaram R quadrado bem inferiores aos modelos 2 e 4, que consideraram as variáveis de 

interesse. Os resultados de R quadrado dos modelos 1 e 2, referentes à confiança profissional 

no líder, foram 6,5% e 54,7%, portanto, a variação foi de 48,2%. Para os modelos 3 e 4, relativo 

à confiança pessoal no líder, os resultados foram 8,9% e 34,5%, uma variação de 25,6%. Nas 

duas situações, o estilo de liderança configurou-se um bom preditor para a variável dependente, 

sendo mais forte a relação com a confiança profissional no líder do que com a confiança pessoal 

no líder.  
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 Na sequência, avaliou-se a significância estatística de cada variável de interesse para 

determinar qual o estilo de liderança teve maior influência sobre o aumento do R quadrado, o 

que será abordado adiante, no teste das hipóteses. 

 A hipótese H1a previa que as lideranças transformacional e transacional recompensa 

contingente estariam positivamente relacionadas à confiança profissional no líder. Esta hipótese 

foi aceita com base nos indicadores observados na tabela 20 (coeficiente b = 0,755 e p-valor 

<0,001), considerando p-valor <0,05. Apesar da expressividade desse coeficiente, o que 

demonstra forte correlação entre os construtos dessas lideranças e a confiança profissional no 

líder, os questionários utilizados para levantar os dados - MLQ e BTI – são instrumentos 

respeitados, altamente validados e referência no âmbito acadêmico, além de suas perguntas não 

apresentarem correlação, o que traz confiabilidade para os resultados indicando que essas 

lideranças, de fato, influenciam positivamente a confiança profissional no líder. 

 Quanto à hipótese H1b, a qual previa que as lideranças transformacional e transacional 

recompensa contingente estariam positivamente relacionadas à confiança pessoal no líder, foi 

aceita suportada pelos indicadores da tabela 20 (coeficiente b = 0,465 e p-valor <0,001), 

considerando p-valor <0,05, ratificando que essas lideranças influenciam de forma positiva a 

confiança pessoal no líder.   

 A hipótese H2a, cujo pressuposto era que a liderança transacional gestão por exceção 

ativa não afetaria a confiança profissional, foi rejeitada pelos resultados apresentados na tabela 

20 (coeficiente b = -0,062 e p-valor = 0,209), uma vez que não apresentou significância 

estatística, ou seja, p-valor >0,05. 

 Em relação à hipótese H2b, cuja previsão compreendia que a liderança transacional 

gestão por exceção ativa não afetaria a confiança pessoal no líder, também foi rejeitada pelos 

resultados contidos na tabela 20 (coeficiente b = 0,086 e p-valor = 0,225), tendo em vista p-

valor >0,05, não apresentando, portanto, significância estatística. 

 A hipótese H3a presumia que a liderança passiva estava relacionada negativamente 

com a confiança profissional, no entanto, apesar da tabela 20 apresentar o coeficiente negativo 

(b = -0,005), esta hipótese foi rejeitada em função do p-valor de 0,476, uma vez que se configura 

falta de significância estatística o p-valor >0,05. 

 Da mesma forma, a hipótese H3b, a qual previa que a liderança passiva estava 

relacionada negativamente com a confiança pessoal no líder, de acordo com a tabela 20, 

apresentou coeficiente negativo (b = -0,012) e p-valor >0,05 (p-valor 0,453), provocando a 

rejeição da hipótese por falta de significância estatística. 

 Assim, o quadro 9 apresenta o resultado consolidado do teste de hipóteses: 
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Quadro 9 - Resumo do Resultado do Teste de Hipóteses 

Hipóteses 
Coeficiente 

b p-valor Aceita? 

H1a 

A Liderança Transformacional e a Liderança 
Transacional Recompensa Contingente estão 
relacionadas positivamente com a confiança profissional 
no líder. 

0,755 <0,001 Sim 

H1b 

A Liderança Transformacional e a Liderança 
Transacional Recompensa Contingente estão 
relacionadas positivamente com a confiança pessoal no 
líder. 

0,465 <0,001 Sim 

H2a 
A Liderança Transacional Gestão por Exceção Ativa não 
afeta a confiança profissional no líder. 

-0,062 0,209 Não 

H2b 
A Liderança Transacional Gestão por Exceção Ativa não 
afeta a confiança pessoal no líder. 

0,086 0,225 Não 

H3a 
A Liderança Passiva está relacionada negativamente com 
a confiança profissional no líder. 

-0,005 0,476 Não 

H3b 
A Liderança Passiva está relacionada negativamente com 
a confiança pessoal no líder. 

-0,012 0,453 Não 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Diante da rejeição das hipóteses H2a, H2b, H3a e H3b, por falta de significância 

estatística, contrariando as previsões, resolveu-se realizar uma análise envolvendo as 

características percebidas pelos liderados em relação ao estilo do líder referentes ao esforço 

extra, eficácia e satisfação, conforme abordado no item 4.2.1.1 deste trabalho. 

 Nessa verificação foi possível identificar que a maior parte dos empregados 

participantes da pesquisa tem uma percepção extremamente positiva sobre as características 

esforço extra, eficácia e satisfação relacionadas ao comportamento do líder, cujos percentuais 

de aceitação nos níveis mais altos da escala utilizada (3 e 4) atingiram 62%, 77% e 73%, 

respectivamente.  

 Além disso, em uma análise de perfil dos empregados na faixa etária 31 a 40 anos, que 

representam 44% do total de participantes, observou-se uma maior frequência de respostas nos 

níveis mais altos (3 e 4) da escala utilizada, cujo variação era de 0 a 4, para a liderança 

transformacional (68%) e liderança transacional recompensa contingente (62%). Enquanto isso, 

na liderança gestão por exceção ativa, para os mesmos níveis (3 e 4), esse índice caiu para 45%, 

mesmo percentual para os níveis 1 e 2 da escala. Quanto à liderança passiva, 67% das respostas 

concentraram-se nos níveis mais baixos da escala (0 e 1). 
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 No que tange aos tipos de confiança, cuja escala permitia a variação de 1 a 7, a análise 

de dados dessa faixa etária possibilitou identificar a concentração de respostas nos níveis 5 a 7 

da escala equivalente a 74% para a confiança profissional no líder. Em relação à confiança 

pessoal no líder, houve uma diluição dos percentuais entre os níveis da escala, sendo que 40% 

assinalaram os níveis mais baixos (1 a 3), 44% os mais altos (5 a 7) e 16% posicionam-se na 

mediana.  

 Sob essa perspectiva, os dados analisados demonstraram a prevalência de elementos 

da liderança transformacional e da liderança transacional recompensa contingente, além de 

atestarem a predominância da confiança profissional no líder, o que pode explicar a correlação 

positiva desses construtos. 
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5 DISCUSSÃO 
 
 

Esta pesquisa teve como objetivo final avaliar se o estilo de liderança que prevalece 

na ANEF, unidade extremamente importante e representativa para o Banco de Bravos, contribui 

para a construção de vínculos de confiança entre o líder e os liderados.  

Para tanto, foram estabelecidos objetivos intermediários, com vistas a subsidiar a 

estrutura do trabalho e o encadeamento de ideias, a partir dos dados colhidos nas entrevistas e 

nos questionários, assim como no levantamento da literatura que embasou o marco teórico e, 

consequentemente, as hipóteses.  

As entrevistas permitiram identificar os comportamentos esperados pelos empregados 

da ANEF em relação ao líder pelo exemplo, cujo tipo de liderança é um dos valores empresariais 

do Banco de Bravos para o alcance dos objetivos estratégicos, conforme planejamento 2012-

2022. A empresa, portanto, espera que seus líderes apresentem a liderança pelo exemplo dentre 

suas competências fundamentais. 

A partir de então, foi possível confrontar as informações coletadas nas entrevistas com 

a literatura pesquisada sobre o tema. A maioria dos entrevistados citou que o líder deve 

apresentar comportamento exemplar, participar ativamente em todas as circunstâncias, estar 

próximo da equipe e ser coerente em suas ações. Esse líder deve voltar sua atenção para as 

necessidades e expectativas de cada membro, incentivar o desenvolvimento e a capacitação 

profissional, ter uma atitude colaborativa, ética e proativa, além de ter disponibilidade, 

receptividade, senso de justiça e integridade. Essa percepção sobre o modo de agir do líder 

exemplar encontra respaldo nos pressupostos da liderança transformacional (BURNS, 1978; 

PODSAKOFF et al., 1990; AVOLIO; BASS, 2004).   

Ainda sobre os comportamentos do líder exemplar, parte dos entrevistados mencionou 

a importância de o líder adotar ações de reconhecimento e valorização dos membros da equipe 

por meio de elogios ou mensagens, o que remete aos propósitos da liderança transacional 

recompensa contingente, com base psicológica, abordagem que se aproxima da liderança 

transformacional (ANTONAKIS; AVOLIO; SIVASUBRAMANIAM, 2003; BASS; RIGGIO, 

2013). 

Também ficou evidenciado nas entrevistas que as ações exemplares do líder são 

responsáveis pela construção de relações de confiança com os liderados. No caso, as 

características da liderança transformacional e da liderança transacional recompensa 

contingente levam à construção desses vínculos de confiança e motivam os seguidores a buscar 

o alcance das metas organizacionais (AVOLIO; BASS, 2004; BASS; RIGGIO, 2013). 
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Outrossim, a análise de conteúdo das entrevistas possibilitou afirmar a correlação entre 

a liderança pelo exemplo e os estilos de liderança transformacional e transacional recompensa 

contingente, corroborando as pesquisas de Avolio e Bass (2004) e Bass e Riggio (2013). 

Enquanto isso, os dados coletados por meio dos questionários MLQ e BTI, que foram 

respondidos por 111 dentre os 150 empregados ativos na ANEF no período em que a pesquisa 

quantitativa foi aplicada, propiciaram a análise objetiva com base em procedimentos estatísticos 

que verificaram a confiabilidade, validade convergente e discriminante dos construtos 

referentes aos estilos de liderança, confiança profissional e confiança pessoal no líder. 

A ausência de validade discriminante entre a liderança transformacional e a 

transacional recompensa contingente, também verificada em outros estudos como os de 

Benevides (2010) e Muniz (2013), explica-se pela alta correlação existente entre esses estilos 

de liderança (Bycio; Hacket; Allen, 1995; Avolio; Bass, 2004), já que ambos possibilitam a 

construção de relações de confiança e apresentam nexo com a eficácia e a satisfação dos 

liderados em relação aos líderes (Avolio; Bass, 2004).  

Por esse motivo e por integrar a cultura do Banco de Bravos a sistemática de 

recompensa como forma de valorização do empregado, que caracteriza a liderança transacional 

recompensa contingente, bem como pelo fato de a empresa estabelecer a liderança pelo exemplo 

como valor empresarial para o alcance dos objetivos estratégicos, remetendo aos pressupostos 

da liderança transformacional, entendeu-se como fundamental para esta pesquisa juntar os dois 

construtos em um único estilo de liderança. 

Ademais, não há como desprezar a forte influência da cultura organizacional sobre o 

estilo de liderança e vice-versa, já que essa é uma relação de reciprocidade. Manter uma 

liderança combinada, na qual os líderes apresentem, dependendo das circunstâncias, 

comportamentos transformacionais ou transacionais recompensa contingente, pode ser uma 

forma mais célere e sustentável de atingir os objetivos empresariais (BASS; RIGGIO, 2013). 

Outro construto que igualmente expressa um tipo de liderança ativa é a liderança 

transacional gestão por exceção ativa, que também foi considerada na pesquisa. Além disso, 

seguindo a indicação dos autores do MLQ, as lideranças gestão por exceção passiva e laissez-

faire foram agrupadas no construto liderança passiva, uma vez que se caracterizam pela falta 

de ação por parte do líder (AVOLIO; BASS, 2004).  

No caso, os líderes são ativos quando suas ações são voltadas para as relações de troca, 

desenvolvimento de seus seguidores, motivando-os e inspirando-os a buscar melhor 

desempenho. E são passivos quando se limitam a responder problemas, focando na correção, 

ou ao não reagir a qualquer situação (AVOLIO; BASS, 2004). 
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Como variáveis dependentes foram consideradas a confiança profissional e a confiança 

pessoal no líder. Enquanto a confiança profissional está orientada para a percepção das 

habilidades, qualificação e competência do líder, a confiança pessoal remete à divulgação de 

confidências pessoais. Isso quer dizer que uma mesma pessoa pode confiar na capacidade de 

seu líder representá-lo em atividades laborais e não se sentir seguro e confortável em 

confidenciar segredos pessoais para esse mesmo líder (GILLESPIE, 2003).  

Portanto, o modelo completo desta pesquisa compreendeu três estilos de liderança - a 

junção das lideranças transformacional e transacional recompensa contingente em um 

construto, a liderança transacional gestão por exceção ativa e a liderança passiva, bem como a 

confiança profissional e a confiança pessoal no líder, além das seis variáveis de controle – idade, 

sexo, escolaridade, tempo de empresa, tempo na unidade e função de confiança.  

Para estimar o modelo estrutural foram verificados a multicolinearidade e os outliers, 

sem que houvesse caracterização de distorções para o resultado final. Nessa etapa foram 

analisados quatro modelos, dois para confiança profissional (modelos 1 e 2) e dois para 

confiança pessoal (modelos 3 e 4). Os modelos 1 e 3 continham apenas as variáveis de controle, 

enquanto nos modelos 2 e 4 foram incluídas as variáveis de interesse (estilos de liderança).  

Observou-se na análise dos modelos uma significativa alteração do R quadrado a partir 

da inclusão das variáveis de interesse de liderança, com variações de 48,2% para confiança 

profissional e 25,6% em relação à confiança pessoal, indicadores que reforçam a alta correlação 

entre as variáveis dependentes - confiança profissional e confiança pessoal – e os estilos de 

liderança. 

Por representar a proporção de variabilidade, o R quadrado, ou coeficiente de 

determinação, estabelece o quanto podemos predizer a variável dependente a partir das 

variáveis independentes ou preditoras (Hair et al., 2009). Neste estudo, o R quadrado 

possibilitou verificar o quanto a confiança profissional e a confiança pessoal no líder foram 

afetadas ao incluirmos nos modelos as variáveis de interesse referentes aos estilos de liderança. 

Assim, quanto maior for a variação, melhor será a previsão.    

Considerando que os questionários MLQ e BTI, aplicados nesta pesquisa, são 

independentes e não apresentam perguntas correlacionadas, afastando qualquer indício de 

contaminação dos dados, além de serem instrumentos validados, referenciados e de alta 

confiabilidade no âmbito acadêmico, a expressiva variação do R quadrado entre os modelos 1 

e 2 reforça a importância e a relevância do estilo de liderança em relação à confiança 

profissional no líder.  
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O estilo de liderança, portanto, afeta a satisfação e o desempenho dos liderados e está 

mais fortemente associado à confiança profissional do que à confiança pessoal no líder 

(GILLESPIE, 2003). 

Na etapa seguinte, referente ao teste de hipóteses, foi possível identificar o estilo de 

liderança que influenciou de forma mais efetiva essa variação do R quadrado. Para tanto, 

analisou-se as hipóteses com base nos resultados apresentados na tabela 20, no tocante ao 

coeficiente b e p-valor relativos a cada estilo de liderança e respectivo tipo de confiança. 

A hipótese H1a foi aceita por apresentar valor positivo e significativo para o 

coeficiente b, além de ter significância estatística (p-valor <0,05), confirmando, assim, que as 

lideranças transformacional e transacional recompensa contingente estão relacionadas positiva 

e significativamente com a confiança profissional no líder. 

Da mesma forma, a hipótese H1b foi aceita, ratificando que as lideranças 

transformacional e transacional recompensa contingente estão relacionadas positivamente com 

a confiança pessoal no líder, porém, em menor grau do que com a confiança profissional.  

Ao contrário do previsto, em função da falta de significância estatística, não foi 

possível confirmar as hipóteses H2a e H2b, cujos pressupostos referiam-se à liderança 

transacional gestão por exceção ativa não afetar, respectivamente, a confiança profissional e a 

confiança pessoal no líder. 

Igualmente, as hipóteses H3a e H3b, que previam uma relação negativa entre a 

liderança passiva e a confiança profissional e a confiança pessoal no líder, respectivamente, 

também foram rejeitadas por falta de significância estatística. 

A fim de entender melhor a rejeição das hipóteses citadas, analisou-se os indicadores 

esforço extra, eficácia e satisfação, também fornecidos pelo questionário MLQ e os resultados 

demonstraram que a maioria dos participantes da pesquisa tem uma percepção bastante positiva 

a respeito dessas características relacionadas ao comportamento do líder. 

Verificou-se, ainda, mediante análise das respostas dos participantes com idade entre 

31 e 40 anos, faixa etária que apresentou maior representatividade em relação ao total de 

respondentes, que as frequências de respostas em níveis mais altos da escala atingiram 68% e 

62% para a liderança transformacional e a liderança transacional recompensa contingente, 

respectivamente. Quanto à liderança transacional gestão por exceção ativa, considerando os 

mesmos parâmetros, esse índice foi de 45%. Enquanto isso, 67% das respostas relacionadas à 

liderança passiva convergiram para os níveis mais baixos da escala. 
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No que se refere aos tipos de confiança, observou-se que 74% das respostas 

encontraram-se nos níveis mais altos para a confiança profissional no líder. Entretanto, para os 

níveis referenciados, a confiança pessoal no líder atingiu 44% das respostas. 

O presente estudo, portanto, viabilizou identificar que o estilo de liderança 

prevalecente na ANEF apresenta traços das lideranças transformacional e transacional 

recompensa contingente, aproximando-se, assim, da liderança pelo exemplo idealizada e 

esperada pelo Banco de Bravos em seu planejamento estratégico, como uma das competências 

fundamentais para seus líderes. 

Pesquisas revelaram a presença, em algum grau, das lideranças transacional e 

transformacional em todos os níveis de várias organizações lucrativas, sem fins lucrativos e 

militares.  Além disso, comprovaram que um mesmo líder, ao longo do tempo, pode apresentar 

características de ambos estilos de liderança (AVOLIO; BASS, 2004). 

Ficou evidenciado, ainda, que a liderança praticada na ANEF é capaz de construir 

relações de confiança entre líder e liderados, corroborando o resultado de estudos que 

relacionam as lideranças transformacional e transacional recompensa contingente com a criação 

de vínculos de confiança que produzem uma maior cooperação e satisfação dos membros da 

equipe (AVOLIO; BASS, 2004; BASS; RIGGIO, 2013).  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Em um mundo corporativo cada vez mais desafiador, em função da turbulência dos 

mercados globais e constantes mudanças no cenário político, econômico e social, as 

organizações buscam novas formas de construir uma vantagem competitiva e responder com 

celeridade a esses movimentos dinâmicos, com vistas a assegurar a sustentabilidade dos 

negócios.   

Nesse contexto, o processo de liderança deve integrar o planejamento estratégico 

dessas empresas como elemento capaz de provocar a motivação, cooperação e engajamento da 

equipe no alcance dos objetivos empresariais, uma vez que o comportamento do líder pode 

influenciar de forma positiva a ação de cada indivíduo que se relaciona com ele. O líder, 

portanto, busca ser exemplo e transformar pela ação, demonstrando coerência, 

responsabilidade, valores sólidos e comprometimento com resultados sustentáveis, dentre 

outros.  

Consequentemente, essa relação entre líder e liderados promove a construção de 

vínculos de confiança que realimentam ainda mais esse relacionamento e reforçam o sentimento 

de pertencimento de cada indivíduo, promovendo a entrega de resultados consistentes para o 

alcance da meta organizacional, com a celeridade necessária ao ambiente altamente competitivo 

e dinâmico dos dias atuais.  

 
 

6.1 CONTRIBUIÇÕES ACADÊMICAS E GERENCIAIS 
 
 

Ao correlacionar o estilo de liderança e a confiança profissional e pessoal no líder, 

espera-se que este estudo possa contribuir no âmbito acadêmico, despertando o interesse de 

novos pesquisadores, profissionais da área e estudantes em relação à importância dos temas 

liderança e confiança, assim como, possa reforçar a visão sobre os benefícios dessa relação, 

como instrumento capaz de mover pessoas para o alcance de resultados sustentáveis e 

consistentes. 

No contexto gerencial, inicialmente, enseja-se que esta pesquisa seja capaz de oferecer 

um diagnóstico ao Banco de Bravos sobre o estilo de liderança da ANEF e seu alinhamento ao 

planejamento estratégico, de forma que esses elementos possam ser disseminados para outras 

áreas da empresa, possibilitando, assim, relações de trabalho mais benéficas e produtivas, a 

partir do estreitamento da convivência com base na confiança, além de proporcionar um melhor 
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clima organizacional, refletindo na otimização da prestação de serviços, gerando vantagens para 

o público interno, a organização e a sociedade. 

Para outras organizações, este estudo pode proporcionar insumos para a avaliação da 

gestão de pessoas, considerando a relevância do estilo de liderança e da construção de relações 

de confiança, a partir da percepção dos liderados em relação ao comportamento do líder, como 

um meio de alcançar resultados positivos, consistentes e mais céleres. 

 

 

6.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 
 
 

O cerne desta pesquisa baseou-se na correlação entre os estilos de liderança e a 

confiança profissional e pessoal no líder, a partir da percepção dos liderados. Assim, não foi 

considerada nesse estudo, a influência de outras variáveis que afetam o desempenho de cada 

membro da equipe tais como motivação, comprometimento, cooperação e coordenação das 

atividades. 

Considera-se, também, a limitação da própria pesquisa de literatura, em função da 

multiplicidade e amplitude dos estudos relacionados aos temas liderança e confiança com 

publicações relevantes e distintas que eventualmente não foram citadas neste trabalho. 

Além disso, o fato de a pesquisa ter sido aplicada em uma instituição financeira, cuja 

cultura organizacional está orientada para a meritocracia e sistema de reconhecimento e 

recompensas, pode ter provocado vieses que levaram à junção dos construtos liderança 

transformacional e liderança transacional recompensa contingente. 

 

 

6.3 RECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 
 
 

Com base na delimitação do presente estudo, que considerou a escassez de recursos e 

tempo para o desenvolvimento do trabalho, e com isso teve como foco correlacionar os estilos 

de liderança e a confiança profissional e pessoal no líder na ANEF, entende-se pertinente 

sugerir a extensão da pesquisa para outras áreas, que também apresentam resultados relevantes 

e estratégicos para o Banco de Bravos. 

Sugere-se, ainda, que nos futuros estudos sejam incluídas outras variáveis que também 

afetam o relacionamento entre líder e liderados, assim como o desempenho da equipe, como 

coordenação de atividades, comprometimento, motivação e cooperação dos liderados. 
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Também seria interessante realizar uma pesquisa qualitativa com o objetivo de 

aprofundar a análise da rejeição das hipóteses, uma vez que estatisticamente não foram aceitas, 

e entender o que motivou esse resultado. 

Um estudo poderia ser efetuado considerando outros indicadores fornecidos pelo 

questionário BTI, no que se refere aos blocos confiança profissional e confiança pessoal em um 

colega de trabalho e na equipe, com o objetivo de correlacionar a confiança profissional e 

pessoal no líder com os demais indicadores, de forma a identificar qual o tipo de confiança que 

prevalece nessas relações.  

Por fim, a pesquisa poderia compreender outros tipos de organização com culturas que 

igualmente incentivam a valorização dos empregados pelo sistema de reconhecimento e 

recompensas, de modo a possibilitar a verificação da proximidade dos construtos liderança 

transformacional e liderança transacional recompensa contingente.    

Em contraponto, novas pesquisas poderiam ser realizadas em organizações com 

culturas distintas da área estudada, com o objetivo de verificar se a falta de validade 

discriminante entre os construtos liderança transformacional e liderança transacional 

recompensa contingente são, de fato, reflexo da cultura. 
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