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RESUMO 

 

Objetivo – Este estudo pretende medir o quanto a liderança humilde influencia na 

performance criativa dos liderados, através do mecanismo do comportamento de voz, 

além de mensurar se esse impacto pode depender da orientação a distância de poder 

dos indivíduos. 

Metodologia – A pesquisa foi realizada através de um experimento, no qual foram 

propostos dois modelos de cenários hipotéticos que  manipularam a liderança humilde 

dos participantes. Após a manipulação da liderança humilde, os participantes foram 

convidados a responder uma pesquisa que utilizou escalas para medir a orientação 

de distância de poder dos liderados, seu comportamento de voz e sua performance 

criativa. 

Resultados – Foi demonstrado que a liderança humilde afeta positivamente a 

performance criativa, por meio de um mecanismo que estabelece a conexão entre 

essa relação. Além disso, identificamos que a relação positiva entre a humildade do 

líder e o comportamento de voz dos liderados é moderada pela distância de poder, 

uma relação que condiciona os efeitos através das percepções individuais de cada 

liderado. 

Limitações – A principal limitação da pesquisa é que esta se baseia em uma pesquisa 

realizada no MTurk, e por ser um experimento construído hipoteticamente, no qual os 

participantes tinham que se imaginar na situação. Pesquisas futuras podem avaliar 

esses resultados em organizações nas quais existam a relação entre líder e liderado 

e que não apresentem situações imaginárias, mas sim reais, do dia a dia, favorecendo 

o liderado a responder a pesquisa com base em suas experiências e em 

comportamentos legítimos do líder. 

Aplicabilidade do trabalho – A partir desses resultados, os líderes e gestores podem 

identificar fatores e situações que possam estar comprometendo o comportamento da 

voz dos liderados dentro das organizações e identificar questões e valores individuais 

perante a distância de poder de cada liderado que condicionam seus resultados no 

comportamento da voz e, consequentemente, na performance criativa. 

Contribuições para a sociedade – A liderança humilde contribui para uma gestão 

mais ética, transparente e discreta dentro das organizações. São virtudes mais 



 

 

apreciadas e essenciais de um líder que busca resultados organizacionais 

sustentáveis sem colocar seus interesses particulares acima dos da organização. A 

liderança humilde pode evitar o envolvimento dos executivos em escândalos 

corporativos que têm sido atribuídos ao ego desenfreado dos gestores. 

Originalidade – Este é um dos poucos estudos que testam, através do experimento, 

os benefícios da humildade do líder e seus impactos, utilizando a distância de poder 

como variável moderadora. 

 

Palavras-chave: Liderança Humilde; Distância de poder; Comportamento da Voz; 

Performance Criativa. 

 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado / Artigo Original. 



 

 

ABSTRACT 

 

Purpose – This study intends to measure how much humble leadership influences the 

leader’s creative performance, through the mechanism of the voice behavior, besides 

measuring if this impact can depend on the individual power distance orientation. 

Design/methodology/approach – The research methodology was an experiment, in 

which two models of hypothetical scenarios were manipulated the humble leadership 

of the participants. After manipulating the humble leadership, participants were invited 

to respond to the survey using scales to measure the power distance orientation, the 

voice behavior and the creative performance. 

Findings – It has been shown that humble leadership positively affects creative 

performance through a mechanism that establishes the connection between this 

relationship. In addition, we have identified that the positive relationship between the 

leader's humility and the voice behavior of the leaders is moderated by the power 

distance orientation. 

Research limitations/implications – The main limitation of the research is that it was 

based on a research applied on MTurk plataform, and the experiment was constructed 

on a hypothetically cenarium, in which the participants had to imagine themselves. 

Future research can evaluate these results in real organizations, that the relationship 

between leaders and subordinates was not imaginary, but based on real situations, 

expecting to improve the individual contributions to respond the research based on 

their experiences and the leader’s legitimate behaviors. 

Practical implications – From these results, leaders and managers can identify 

factors and situations that may “blinding” the subordinates voice behavior within 

organizations and identify individual issues and values in the face of the power distance 

orientation, of each leader that condition their results in the voice behavior and 

consequently in creative performance. 

Social implications – Humble leadership contributes to more ethical, transparent and 

discrete management within organizations. Most valued and essential virtues of a 

leader who seeks sustainable organizational results and without placing his or her 

particular interests above those of the organization. Humble leadership can prevent 



 

 

the involvement of executives in corporate scandals that have been attributed to his or 

her unbridled ego. 

Originality – This is one of the few studies that test through the experiment the benefits 

of leader humility and its impacts, using power distance orientation as a moderating 

variable. 

 
Keywords: Humble Leadership; Power distance; Voice Behavior; Creative 

Performance. 

 

Paper category: Master's thesis / Research Paper. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, segundo Morris, Brotheridge e Urbanski (2005), havia uma 

noção romantizada do líder super-herói que, sozinho, gerava o sucesso 

organizacional. O líder era visto como salvador da pátria, um ser onipotente e 

possuidor de todas as respostas e soluções para a organização – não por ter feito 

algo espetacular ou grandioso para a sociedade, mas simplesmente por ser líder. Os 

líderes se tornaram ícones e ganharam a popularidade dos artistas hollywoodianos e 

dos atletas profissionais. 

A visibilidade do líder gerava um status de poder e autoestima que motivava os 

funcionários e fazia com que ele fosse apreciado e adulado pela imprensa popular, 

que transmitia à sociedade que ele sozinho havia gerado o sucesso organizacional 

(MORRIS; BROTHERIDGE; URBANSKI, 2005). Essa adoração pode ser explicada 

como o resultado de um interesse generalizado em líderes carismáticos que precisam 

de seguidores, por ser um produto da concorrência no mercado capitalista. No 

entanto, o ego desenfreado, a arrogância e o excesso de autoestima dos líderes 

emergiu nos escândalos corporativos, causando raiva, frustração e sentimentos de 

traição na sociedade (OWENS; HEKMAN, 2012; MORRIS; BROTHERIDGE; 

URBANSKI, 2005). 

Diante dessa perspectiva, Morris, Brotheridge e Urbanski (2005) sugerem que 

o mundo moderno e contemporâneo anseia uma liderança mais complexa, e indicam 

que a humildade traz consigo essa complexidade, pois ela surge da percepção dos 

pontos fortes e fracos. Os autores afirmam que a humildade é uma autoavaliação 

precisa das próprias habilidades e realizações. 

Alguns pesquisadores estudam como gerir novas estruturas e modelos 

contratuais que são constituídos por novos conceitos como o multiculturalismo, a 

sustentabilidade e a responsabilidade social. Tangney (2000), em seus estudos sobre 

liderança, aponta através da Teoria dos Traços que a humildade é uma virtude 

associada a traços de personalidade estável e duradoura. 

Schein (1996) discursa sobre uma complexidade organizacional na qual líderes 

formais não têm conhecimento e habilidades suficientes para tomar decisões 

assertivas. Essa nova visão demanda desses líderes habilidades em gerir redes de 
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pessoas de culturas e gerações distintas, dependendo das habilidades de seus 

colegas e liderados e não somente de sua capacidade para alcançar os objetivos da 

empresa de forma sustentável. A liderança humilde surgiu nessa perspectiva 

contemporânea do mundo corporativo sufocado por grandes escândalos, como o da 

Empresa Eron, nos EUA, em que a empresa auditora aprovou a contabilidade 

fraudulenta da Eron e os esquemas ilegais para esconder prejuízos, e posteriormente 

destruiu parte das provas do crime. A exemplo no Brasil, tem-se o maior esquema de 

lavagem de dinheiro em 2014, descoberto pela operação Lava Jato da Polícia Federal, 

e que incluía o pagamento de propina e o superfaturamento de obras. 

Escândalos corporativos como os citados têm sido atribuídos ao ego 

desenfreado, à arrogância e ao excesso de autoestima dos executivos das empresas 

envolvidas, e que contribuíram para uma transição dos estilos de liderança, antes 

apreciados para uma liderança mais humilde, ética, transparente e discreta. Virtudes 

mais apreciadas e essenciais para um melhor desempenho organizacional 

caracterizado por incertezas ambientais, avanços tecnológicos e concorrência 

desenfreada (SCHEIN, 1996, VERA; RODRIGUEZ-LOPEZ, 2004, OWENS; 

JOHNSON; MITCHELL, 2013). 

Owens e Heckman (2012) confirmam que nos últimos dez anos muitos estudos 

surgiram sobre a humildade no contexto da liderança. Vera e Rodriguez-Lopez (2004), 

em suas pesquisas, listaram treze características que descrevem um líder humilde: é 

aberto a novos paradigmas; anseia em aprender com os outros; reconhece suas 

limitações e erros e tenta consertá-los; aceita falhas com pragmatismos; pede 

conselho; estimula o desenvolvimento dos outros; divide os méritos; reconhece os 

colaboradores; aceita o sucesso com simplicidade; não é narcisista e repele a 

adulação; evita a autocomplacência; é frugal. Os autores confirmam que líderes 

humildes apresentam diferentes níveis em cada uma das características. Nenhum 

indivíduo tem uma pontuação perfeita de humildade e nenhum tem absolutamente a 

falta delas. Assim, se manifestando em diferentes níveis, as características formam a 

fórmula individual da humildade de cada pessoa.  

Segundo Schein (1996), os líderes precisam entender as complexidades dos 

processos e relacionamentos para darem sentido e transmitirem uma mensagem para 

seus liderados. Assim, algumas características como saber ouvir, aceitar feedback, 

reconhecer limitações e pontos fortes e fracos, além de implementar cursos desejados 

de ação, são características associadas à liderança humilde. 
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Como as pesquisas sobre liderança humilde são recentes, estudos empíricos 

sobre o tema são escassos (OC et al., 2015). Entretanto, Owens e Hekman (2012) 

defendem que a humildade do líder pode levar seus seguidores a crescerem e produz 

resultados organizacionais positivos. Assim, os estudos buscam demonstrar os 

benefícios e vantagens dessa relação de humildade entre líder e liderados, tanto no 

campo individual quanto no nível macro da organização, e como essa relação impacta 

no desempenho da empresa e na performance criativa dos liderados que trabalham 

com líderes que exercem a liderança humilde. 

Pesquisas demonstram como a liderança humilde tem se destacado em 

mercados muito turbulentos e de crises, já que o líder é o fio condutor entre os 

objetivos empresariais e o engajamento das pessoas no processo de alcance de 

metas. Vera e Rodriguez-Lopez (2004) expõem que apesar de a Liderança Humilde 

ser interpretada frequentemente como fraqueza ou falta de ambição, a humildade é 

um valor a ser utilizado como uma vantagem competitiva para empresas que buscam 

uma perspectiva mais realista da organização e de seu ambiente. 

A falta de liderança humilde é proposta como uma potencial fraqueza 

organizacional. Já a presença da liderança humilde pode afetar positivamente a 

performance da organização, configurando-se como uma virtude que vem sendo 

estudada no campo da psicologia em busca de potencializar nas pessoas o seu 

melhor e de oferecer orientação para as pessoas desenvolverem seus recursos 

humanos e suas capacidades, como confiança, esperança e otimismo (VERA; 

RODRIGUEZ-LOPEZ, 2004). 

Collins (2006), em seu estudo sobre empresas que cresceram o triplo da média 

de seus concorrentes durante pelo menos quinze anos, demonstrou que na relação 

entre os líderes e o sucesso das organizações, as características dos seus líderes 

mostraram que eles construíram uma excelência duradoura por meio de uma mistura 

paradoxal de humildade pessoal e força de vontade baseada no profissionalismo. 

Morris, Brotheridge e Urbanski (2005) apresentam importantes referências da 

influência de outras lideranças e estudos, como Collins (2006) e Vera e Rodriguez-

Lopez (2004), que influenciam os aspectos organizacionais e contribuem para reforçar 

os estudos sobre a liderança humilde. A humildade contribui para que os líderes se 

comportem de modo a reforçar positivamente os outros, ao invés de agirem de uma 

forma para autorreforço. A humildade também é uma virtude que pode servir de 

proteção para o líder, ao blindá-lo da necessidade de receber adulação do público.  
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No contexto brasileiro, a humildade nos dias atuais pode manter o CEO 

afastado de relações políticas, interesses e jogadas que privilegiam indivíduos dentro 

da sociedade e resultam em ações que fogem dos interesses da organização. Por 

exemplo, Collins (2006) confirma em seus estudos que líderes humildes ficam longe 

dos holofotes.  

Nesse mesmo sentido, outros autores sugerem que a humildade é uma 

estratégia valiosa e cada vez mais crítica para gerir as organizações; uma virtude 

capaz de construir relacionamentos de apoio, altruísmo e solidariedade (VERA; 

RODRIGUEZ-LOPEZ, 2004; OWENS; HEKMAN, 2012; MORRIS; BROTHERIDGE; 

URBANSKI, 2005). 

Destaca-se a possibilidade de que existam circunstâncias ou contextos nos 

quais a liderança humilde possa ser mais eficaz (OWENS; HEKMAN, 2012), 

resultando, consequentemente, em resultados organizacionais como inovação, 

produtividade, diminuição do turnover, assim como na satisfação e lealdade dos 

clientes (VERA; RODRIGUEZ-LOPEZ, 2004, p. 398). Hofman (2010) argumenta que 

essa relação da liderança humilde nos resultados organizacionais é favorecida por 

meio de  mecanismos como o engajamento para se alcançar melhores resultados. 

Nesse sentido, é possível que os valores culturais dos liderados influenciem a 

forma como os comportamentos humildes dos líderes sejam reconhecidos como força 

ou fraqueza. De fato, pesquisas anteriores já demonstraram que valores culturais dos 

indivíduos condicionam os efeitos da liderança. Por exemplo, Mustafa e Lines (2014) 

demonstraram em seu estudo que os efeitos positivos da liderança política na 

satisfação dos liderados com o trabalho eram menores para liderados com alta 

orientação para a feminilidade.  

No contexto da liderança humilde, é possível que o valor cultural conhecido 

como orientação a distância de poder afete os efeitos dos comportamentos humildes 

dos líderes, pois a humildade é aceita pelos liderados como uma característica 

positiva ou negativa, dependendo da maneira que o indivíduo percebe essa distância 

na relação entre líder e liderado.  

Dessa forma, a pergunta que este trabalho busca responder é: em que medida 

a liderança humilde e a distância de poder contribuem para o alcance do 

comportamento de voz dos liderados, e qual é o impacto dessa relação na 

performance criativa dos funcionários? 
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Assim, esta pesquisa se propõe a explorar conceitualmente e investigar 

empiricamente as interfaces citadas. Para tanto, foi desenvolvido um modelo 

conceitual que propõe que a humildade do líder afeta positivamente o comportamento 

de voz dos liderados, e esta, subsequentemente, contribui para uma melhor  

performance criativa. Além disso, vislumbra a orientação a distância de poder como 

moderadora da relação entre humildade do líder e o comportamento de voz. 

Através de um experimento, busca-se compreender as relações propostas no 

modelo teórico definido neste trabalho e espera-se contribuir para o corpo de 

conhecimento que envolve o estudo da liderança humilde e o comportamento de voz 

dos liderados. A partir dos resultados encontrados, expõe-se uma discussão e 

reflexão sobre o assunto, que tem sido alvo de atenção de pesquisadores e de 

profissionais, a fim de analisar algumas questões e identificar outras possibilidades 

para serem estudadas em pesquisas futuras. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Liderança Humilde 

Owens, Johnson e Mitchell (2013) explicam que o conceito da liderança 

humilde tem seu significado baseado na teologia e na filosofia, perspectivas históricas 

que se fundamentam em religiões como o budismo, o cristianismo, o hinduísmo, o 

islamismo, dentre outras, pois a humildade implica o reconhecimento e a valorização 

do conhecimento e orientação para além do eu. 

O princípio da liderança humilde permite ao líder vivenciar uma gestão na qual 

ele não é o todo-poderoso, não é visto como o super-herói e não é o possuidor de 

toda a verdade. O líder humilde pede opinião e toma decisões em conjunto com seus 

liderados. Teoricamente, a humildade é uma qualidade positiva e benéfica, onde 

ninguém é melhor ou pior do que o outro. 

Para Owens e Hekman (2012), nos últimos dez anos os pesquisadores sobre 

liderança têm focado na importância da humildade, e afirmam que a liderança humilde 

ainda é vista como um raro traço da personalidade e que, de alguma forma misteriosa, 

produz resultados favoráveis para a organização. 

Ben-Ze’Ev (2000, p. 520) afirma que a humildade exige do indivíduo uma 

capacidade rigorosa de autoavaliação e uma crença de que “todos os seres humanos 

têm um valor positivo que deve ser respeitado”. De acordo com Oc et al. (2015), a 

humildade do líder é um dos principais determinantes da eficácia do líder, e as teorias 

mais recentes sobre o assunto incluem a humildade como um fino recurso da 

liderança. Várias teorias de liderança sugerem que a troca entre indivíduos, e entre 

estes e a organização, a liderança é uma característica fundamental e influente sobre 

os estudos organizacionais (DIENESCH; LIDEN, 1986; HOMANS, 1958; GOULDNER, 

1960). 

Dentre esses vários estudos, em um tempo mais recente surgiu o termo 

“Liderança de Nível 5”, que foi criado pelo autor Jim Collins para ilustrar como os 

melhores líderes transformaram as suas empresas em exemplos de grande sucesso, 

usando a humildade como catalisador da mudança, motivação e empenho. De acordo 

com Collins (2006, s.p.), os líderes humildes “canalizam as necessidades de seu ego 

para longe de si mesmos e na direção da meta maior, que é construir uma empresa 
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que prima pela excelência”. Esses líderes apresentam características semelhantes, 

não são figuras públicas e não estão preocupados com os holofotes. 

Antagonicamente aos líderes carismáticos, “os líderes humildes sentem-se 

desconfortáveis quando os resultados atingidos pela equipe são direcionados para si, 

comportamentos modestos são projetados para diminuir na medida em que as 

pessoas chamam a atenção para si” (MORRIS; BROTHERIDGE; URBANSKI, 2005, 

p. 1331). 

Apesar de compartilharem algumas noções com a perspectiva da liderança 

humilde, Greenleaf e Spears (2002) apresentaram um estilo de liderança diferente: o 

termo líder servidor, no qual o modelo de liderança coloca o líder à disposição dos 

outros, incluindo funcionários, clientes e comunidade. O modelo prioriza as 

necessidades dos que o rodeiam através de uma abordagem holística e com a 

mentalidade voltada para o local de trabalho.  

A liderança servidora é um estilo específico, que fornece uma sensação de 

bem-estar e pertencimento em uma comunidade. É, portanto, diferente da liderança 

humilde, apesar de compartilhar algumas noções com essa perspectiva. Nessa 

perspectiva da liderança servidora, a humildade do líder envolve a “capacidade de 

aprender e receber com gratidão os dons dos menos poderosos” (OWENS; HEKMAN, 

2012). 

Diante da vasta literatura sobre o tema liderança, ainda pouco se sabe sobre o 

construto liderança humilde. No contexto organizacional, a virtude da humildade em 

geral é vista como algo bom, humano e capaz de produzir melhorias, já que ela 

proporciona reconhecimento e capacidade de orientação que vão além dos interesses 

individuais do líder.  

Virtudes como a humildade, no contexto organizacional, servem de alicerce e 

podem ser utilizadas como estratégia competitiva para suportar o alcance das metas 

e a proposta de valor da empresa. Diante de um mercado dinâmico, altamente 

tecnológico, concorrido, imprevisível e incerto, no qual os serviços e produtos estão 

cada vez mais perecíveis, valores internos podem ser a chave para uma gestão 

sustentável e duradoura.  

Vera e Rodriguez-Lopez (2004, p. 397) contemplam a humildade dentro da 

abordagem estratégica, salientando que a humildade como virtude organizacional é 

um fator que ajuda na performance do core business e serve o mercado da empresa. 

Por se tratar de um recurso valioso, raro, insubstituível e difícil de imitar, as 
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organizações que o possuem desenvolvem uma vantagem competitiva perante a 

concorrência. 

A vantagem competitiva é um termo muito difundido e utilizado nas 

organizações que buscam otimização dos processos, e conota a definição de que é 

algo que a empresa faz bem ou diferente dos concorrentes (MAGRETTA, 2012). 

Assim, a humildade no campo estratégico é vista como um recurso da empresa capaz 

de garantir vantagens competitivas no longo prazo, ou seja, uma competência valiosa. 

De acordo com Barney (1995), o sucesso de muitas organizações está 

associado aos atributos internos; apesar de essas firmas estarem inseridas em um 

mercado pouco atrativo, de elevado risco e baixas oportunidades, os recursos 

humanos – que para o autor incluem todas as experiências, conhecimento, 

julgamento, relacionamentos e confiança que se cria dentro do ambiente 

organizacional – são componentes que, integrados,  se destacam e garantem as 

competências essenciais da empresa. 

As competências internas da organização adicionam valor no sentido de que 

para terem algo diferente dos concorrentes, as organizações têm que fragmentar suas 

tomadas de decisão a níveis cada vez menores para entenderem em pequenas partes 

as ramificações de sua competitividade e posicionamento. Portanto, os líderes 

dependem cada vez mais de pequenas decisões (BARNEY, 1995). 

Os estudos de Owens e Hekman (2012) foram os pioneiros a considerarem a 

liderança humilde sob uma perspectiva de estilo de liderança e não apenas como 

características que constituem outros estilos como a liderança servidora, citada 

anteriormente. 

 Owens e Hekman (2012) se apoiam nos principais pontos da literatura, nos 

quais alguns autores (como EISENHARDT; BROWN, 1998; KOUZES; POSNER, 

1997) defendem a necessidade de as organizações aprenderem a crescer baseadas 

em estratégias que vêm de baixo para cima, em “bottom-up”. O processo de decisão 

envolve um conjunto de pessoas que, segundo Barney (1995), promovem pequenas 

decisões que representam pequenas vitórias, mas se tornam invisíveis no processo 

final e dificultam que outras empresas imitem os recursos e a capacidade de uma 

empresa bem-sucedida. 

Através de um olhar epistemológico sobre essas pequenas decisões, o termo 

liderança humilde significa “leading from the ground”, que se traduz em liderar do chão, 
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de baixo para cima na hierarquia organizacional; liderança “bottom-up” (OWENS; 

HEKMAN, 2012).  

Owens, Johnson e Mitchell (2013) apontam que a liderança humilde apresenta 

um componente crucial para as organizações suportarem a concorrência na 

“economia do conhecimento”. Com a velocidade da informação e as novas 

descobertas, se faz necessário que líderes e empregados tenham a capacidade de 

desenvolver  habilidades nos outros, desejo e vontade de adquirirem novas aptidões, 

propósitos de absorverem novas informações e aprenderem com os outros. 

Collins (2006) exibe que a humildade dentro da organização pode ser 

sustentável por longos períodos de tempo, até décadas, e exemplifica a ausência do 

líder humilde por questões como demissão, aposentadoria, ou de outra forma o líder 

deixa de conduzir a organização. Contudo, a manutenção de um desempenho 

superior continua por longo tempo do mandado do líder humilde, pois “a organização 

é muitas vezes o intérprete de referência na sua indústria específica” (MORRIS; 

BROTHERIDGE; URBANSKI, 2005, p. 1324).  

A sustentabilidade que a liderança humilde pode proporcionar por se tornar 

uma referência se justifica pelo engajamento que esse comportamento do líder 

legitima no desenvolvimento pessoal dos liderados, realçando o comprometimento 

dos funcionários, que se sentem mais determinados a dominarem tarefas e a 

deslocarem padrões de comportamento estandardizados pelo mercado (OWENS; 

HERKMAN, 2012). 

A liderança humilde está diretamente associada a uma relação que transmita 

confiança entre líderes e liderados, e desenvolve fortes relações de moral, valor, 

excelência e mérito, uma relação que supostamente influencia de forma positiva na 

performance criativa. Os indivíduos se sentem mais à vontade para falar, tirar dúvidas, 

e não têm receio de o líder interpretar a pergunta como incompetência, o que afetaria 

diretamente a capacidade do liderado em desempenhar as tarefas transmitidas a ele 

(YANG et al., 2015).  

Em linha com a discussão sobre a importância da humildade expressa nas 

relações promovidas em contextos organizacionais, presume-se que a humildade do 

líder contribui para promover a performance criativa dos liderados. 
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2.2 Performance Criativa 

Segundo Amabile (1998), a criatividade no mundo corporativo vem de uma 

ideia apropriada de ser útil, de ter valor prático. Assim, ser criativo dentro das 

organizações é um conceito que vai além de ter ideias originais, e sugere que a 

proposta tem que influenciar o negócio através do aperfeiçoamento do produto, ou 

possibilitando uma nova abordagem do processo. 

A performance criativa, para Schepers e Berg (2006), se traduz pela aptidão do 

liderado em nível individual de produzir novas ideias úteis para a organização. 

Entretanto, o grande desafio é saber como as organizações inseridas em uma 

sociedade mais complexa e mais crítica irão produzir, estimular os indivíduos a terem 

essas ideias inovadoras (NODOUSHANI; STEWART; WALL, 2017; SCHEPERS; 

BERG, 2006). 

Florida e Goodnight (2005) contribuem para a construção do conceito de 

performance criativa ao sugerirem que a criatividade vai além da aptidão de criar 

novas ideias dos liderados, e realçam a questão pela ótica empresarial ao proporem 

que a performance criativa é a capacidade da organização em absorver essa nova 

ideia. 

A importância da criatividade na concepção de Nodoushani, Stewart e Wall 

(2017), no nível individual, é a vantagem competitiva que o capital intelectual pode 

trazer para a estratégia da empresa. Alguns autores correlacionam a orientação para 

a criatividade com a cultura organizacional da empresa (SCHEPERS; BERG, 2006, 

AMABILE; GRYSKIEWICZ,1989). 

Schepers e Berg (2006) se basearam na cultura organizacional para 

descreverem a estrutura de valores, que é dividida em “orientação interna versus 

orientação externa” e “estabilidade versus flexibilidade”. O foco interno reflete o 

cuidado com as pessoas e a eficiência, enquanto o foco externo reflete a consciência 

do ambiente organizacional.  

A abordagem deste estudo se concentra nos fatores internos da organização 

que podem favorecer a performance criativa. Entende-se que os lideres podem ser 

considerados um dos fatores de maior relevância no contexto ambiental da 

organização, pois são eles os responsáveis imediatos pelas trocas sociais como, por 
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exemplo, ao passarem informações, delegarem tarefas, darem e receberem 

feedbacks. 

Nesse sentido, vários autores e estudos reforçam a relação do sucesso da 

performance criativa com os estímulos e orientações recebidos pelos liderados, pois 

já detectaram que a liderança é um importante elo da cadeia que impacta no 

desempenho, visto que o envolvimento dos liderados com o líder proporciona uma 

relação que aumenta o engajamento no trabalho (OWENS; HEKMAN, 2012; JAUSSI; 

DIONNE, 2003). 

Logo, a legitimação do engajamento surge da relação desses liderados que 

podem ter sido incentivados pelo estilo de liderança, através de comportamentos 

humildes que proporcionam o desenvolvimento pessoal, a aprendizagem e a 

capacidade de dominar o trabalho (OWENS; HEKMAN, 2012; AMABILE et al., 1996). 

Owens e Mitchell (2013) suportam que a autoeficácia no desempenho de um 

indivíduo pode ser despertada através de uma liderança humilde, já que as 

características de humildade são enxergadas como virtudes que permitem aos outros 

desempenhar e participar mais ativamente dos processos.  

Amabile et al. (1996) propõem as práticas gerenciais como precursores para a 

criatividade e sugerem que líderes que apresentam características e comportamentos 

que estimulam o desafio, que favorecem a liberdade, que são mais  acessíveis e que 

encorajam seus funcionários, propiciam a performance criativa. Trata-se de uma 

liderança que promove e encoraja a autonomia de seus liderados. 

Assim, uma das características organizacionais que encorajam a autonomia é 

a promoção de um ambiente de trabalho amigável que proporcione segurança e 

pertencimento ao grupo. Esses fatores situacionais contribuem para enriquecer as 

relações sociais dentro das empresas e desenvolver novas habilidades (OWENS; 

JOHNSON; MITCHELL, 2013).  

Segundo Nodoushani, Stewart e Wall (2017), o papel do líder nas relações 

sociais deve proporcionar um ambiente seguro e favorável para que se alcance uma 

performance criativa através da liberdade, autonomia e incentivo, uma relação na qual 

os funcionários confiem em seus líderes. 

Owens, Johnson e Mitchell (2013) articulam a ideia de que equipes orientadas 

para a aprendizagem (ou seja, uma liderança que fomenta o desenvolvimento 

proativo) exprimem nos liderados um desejo de adquirir novas habilidades e de 

aperfeiçoar competências. São sentimentos que proporcionam o alinhamento dos 
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interesses organizacionais e individuais, promovendo o engajamento e, 

consequentemente, conduzindo ao alcance das metas empresariais (NODOUSHANI; 

STEWART; WALL, 2017). 

Pesquisas já demonstraram, através de outros estilos de liderança, que o 

comportamento do líder estimula e inspira os liderados a alcançar os objetivos da 

organização, além de promover visão atraente do futuro, levando os seguidores a 

terem um sentimento de significado, de propósito, dentro da organização 

(NODOUSHANI; STEWART; WALL, 2017; TYSSEN et al., 2014). 

Nesse contexto, considera-se que a liderança humilde surja como um 

catalisador para reforçar as interações com os outros em um nível mais profundo e 

cooperativo, visto que indivíduos humildes buscam parcerias nas pessoas como 

“espelhos sociais”, o que significa obter uma reflexão precisa deles mesmos, sendo 

transparentes sobre forças e limitações (OWENS; JOHNSON; MITCHELL, 2013).  

Contudo, além de facilitar a interação e propiciar uma atmosfera de 

aprendizado, insights e reflexões sobre o desenvolvimento pessoal, a humildade em 

contextos que demandam interações frequentes com pessoas e onde o conteúdo das 

interações é trocar informações, comentários e críticas (OWENS; MITCHELL, 2013). 

Presume-se que a liderança humilde é capaz de influenciar a performance criativa 

porque o líder humilde consegue criar um clima de segurança no qual os liderados se 

sentem mais seguros para arriscar e oferecer contribuições que podem ir além do 

óbvio, e a performance criativa depende dessa abstração de paradigmas para 

emergir. 

Os líderes organizacionais devem respeitar, valorizar e aproveitar a riqueza de 

ideias, experiências e perspectivas de cada funcionário, permitindo-lhes utilizar os 

seus bens pessoais e experiências únicas para trabalharem para a organização 

(AGBOR, 2008). 

Diante do apresentado, chega-se à primeira hipótese deste estudo:  

H1: A humildade do líder afeta positivamente a performance criativa dos 

liderados. 
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2.3 Comportamento de Voz 

Concepções sobre a relação entre liderança humilde e performance criativa 

podem não apresentar um efeito direto positivo, conforme sugerido. Valorizar e 

aproveitar a riqueza de ideias, experiências e perspectivas de cada funcionário pode 

ser que impacte na performance criativa por meio de uma variável pela qual essa 

conexão se concretize. Para os fins a que este estudo se destina, aqui se explora 

como mediadora da relação a variável comportamento da voz. 

Os comportamentos de voz são aqueles que permitem às pessoas inseridas 

em um ambiente organizacional a oportunidade de participar dos processos de 

tomada de decisão. Estudos buscam compreender como a orientação a distância de 

poder em nível individual condiciona os comportamentos de voz como mais favoráveis 

e justos, de forma que seus impactos reflitam positivamente nos resultados 

organizacionais (GREENBERG; FOLGER, 1983). 

Entende-se que a liderança humilde possui as singularidades necessárias que 

condicionam o melhor desempenho dos liderados, visto que a humildade no contexto 

organizacional está relacionada com a interdependência de outras pessoas. Dessa 

forma, ela estimula os liderados a se dedicarem ao autoaprendizado através da 

interação com outros membros, além de desenvolverem uma consciência mais 

precisa de seus próprios recursos intrapessoais, possibilitando que eles se envolvam 

com os problemas como se fossem deles (OWENS; JOHNSON; MITCHELL, 2013). 

Owens e Herkman (2012) confirmam esse entendimento ao proporem que o 

comportamento humilde do líder aumenta a satisfação, lealdade e confiança das 

relações dentro da organização. Liderando os seguidores para a liberdade e 

engajamento, os autores apresentam o termo legitimando os seguidores. Isso 

pressupõe que líderes humildes são transparentes ao demonstrarem suas limitações 

pessoais, o que cria um ambiente seguro para os liderados apresentarem suas ideias, 

além de desenvolverem uma identidade como membros de sua organização. 

É nesse contexto de atributos internos que a liderança humilde aparece como 

um fator determinante e diferencial que impacta no comportamento de voz dos 

liderados. Foca-se neste trabalho no estudo da voz, em comportamentos que 

construtivamente desafiam o status quo, conforme proposto por Van Dayne et al. 
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(1994), buscando entender como esses comportamentos servem de mecanismo para 

intermediar a relação da liderança humilde e a performance do liderado. 

A voz ingressa na estratégia organizacional com o intuito de otimizar os 

resultados organizacionais das empresas, principalmente de organizações inseridas 

em um ambiente cada vez mais competitivo, globalizado e marcado pelo ritmo 

acelerado das inovações (KLUITENBERG, 2015; VERA; RODRIGUEZ-LOPES, 2004; 

KHATRI, 2009). 

De acordo com Khatri (2009), o envolvimento dos funcionários no processo de 

tomada de decisão e participação consiste no processo de dar ao indivíduo a 

autoridade para tomar decisões relativas aos seus procedimentos de trabalho e para 

incentivá-lo a assumir responsabilidades sob suas decisões.  

Por outro lado, Liu (2016) apresenta que o processo de participação na tomada 

de decisões e o incentivo a assumir responsabilidades sob as determinações são 

muitas vezes acompanhados de riscos, pois podem levar o funcionário a ser visto 

como “fabricante de problemas”, uma percepção que pode prejudicar o 

relacionamento desse indivíduo com os demais membros da equipe e até mesmo com 

o chefe, podendo ser alvo de punições por um supervisor que não compartilha desse 

comportamento. 

Perante a perspectiva de Milliken, Morrison e Hewlin (2003) e Liu (2016), o 

estímulo e o desenvolvimento de um ambiente propício para o liderado apresentar o 

comportamento da voz é crucial para o desempenho organizacional, do contrário, 

esses indivíduos irão se calar por medo de serem rotulados e vistos como uma pessoa 

negativa, ou por medo de prejudicarem a relação de confiança e respeito. Além disso, 

o desenvolvimento de uma cultura organizacional que suporte esse procedimento será 

prejudicado, criando um relacionamento distante e desprotegido do supervisor. 

Schein (2009) propõe, em seus estudos sobre o perigo do silêncio dentro das 

organizações, que o líder tem que buscar maneiras de ouvir o funcionário. Ele sugere 

técnicas e atitudes de incentivar o funcionário a ter voz, no sentido de falar e fornecer 

informações para seus líderes, pois essas informações irão revelar fatos e dados 

importantes que o líder do “novo mundo”, como citado pelo autor, não possui, devido 

ao excesso de informações e à complexidade do mercado. 

Os líderes dependem das habilidades dessa rede de relacionamento, o que 

significa ter funcionários que falem e ter acesso a detalhes dos processos que 

contribuirão para o sucesso da tomada de decisão (SCHEIN, 2009). 
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Logo, em um ambiente estável, que apresenta condições favoráveis e contribui 

para uma relação simplesmente transacional, o líder direciona o funcionário dizendo 

como e quando fazer. No entanto, conforme Shein considera em entrevista, “[...] no 

momento em que as coisas tornam-se complexas, interpessoais e difusas, as 

transações não funcionam mais [...]” (GOOGLE, 2016, s.p.).  

Van Dyne e LePine (1998) discutem que voz é um comportamento que vai além 

do papel do cargo no qual o indivíduo ocupa. Em sua revisão literária, a autora e seus 

colaboradores apresentam que a voz se enquadra na tipologia da promoção, pois 

promove, encoraja e incentiva que as coisas aconteçam, ou seja, é um 

comportamento proativo. 

Ao comparar a organização com uma equipe médica, Schein (2009) considera 

que a equipe precisa estar em interação e todos os membros dessa equipe precisam 

pedir e oferecer ajuda quando necessário, para que haja sucesso na cirurgia e eles 

salvem a vida do paciente. Assim também acontece nas interações organizacionais, 

que fornecem fundamentos para pessoas e organizações serem mais eficazes. Esse 

comportamento pode atingir um potencial real individual e coletivo. Individual porque 

proporciona troca de conhecimentos, técnicas e habilidades; coletivo porque o 

resultado satisfaz o objetivo do grupo e a interação entre as partes resulta no sucesso 

do todo. 

Van Dyne e LePine (1998) relacionam a voz dentro das organizações, 

abordando o comportamento do funcionário através da abertura que ele tem para dar 

sugestões inovadoras, para alterar e recomendar modificações aos procedimentos 

padrões, mesmo que esse não tenha o apoio dos demais membros da equipe.  

Incentivar que um funcionário se expresse e diga sua opinião não significa que 

a organização está dando espaço para que esse indivíduo deliberadamente critique 

ou aponte falhas e erros que venham a prejudicar outros indivíduos, grupos e até 

mesmo os processos organizacionais, mas, sim, que a voz seja a fomentadora de um 

comportamento que ressalte a expressão construtiva e desafiadora (VAN DYNE; 

GRAHAM; DIENESCH, 1998). 

Kluitenberg (2015) compartilha desse enfoque ao salientar que a voz não é 

impulsionada pela insatisfação do funcionário, e sim impulsionada pelo desejo de 

apresentar sugestões construtivas, com abertura para contribuir em uma lacuna que 

o chefe apresentar e/ou em uma negligência de julgamento pela chefia (OWENS; 

HEKMAN, 2012). 
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Nodoushani, Stewart e Wall (2017) sustentam que essa expressão construtiva 

e desafiadora deve estar apoiada na cultura organizacional, na qual gestores devem 

fornecer confiança aos empregados sobre suas ideias e propor formas de implementá-

las com o intuito de estimular a performance criativa. 

A confiança é um construto que surge da relação entre líder e liderado, através 

da interação positiva no ambiente de trabalho. De acordo com Mustafa e Lines (2014), 

o estilo de gestão do supervisor tem grande influência sobre a experiência emocional 

do funcionário.  

Nesse contexto no qual o líder induz e propicia ao indivíduo uma relação de 

troca, Mustafa e Lines (2014) sugerem que a liderança humilde favorece aos 

empregados uma libertação psicológica, que por sua vez impacta positivamente no 

comportamento da voz, pois os indivíduos percebem que têm espaço, autonomia e 

liberdade para se expressarem.  

Propõe-se, portanto, a hipótese H2a: 

H2a: A liderança humilde impacta positivamente no comportamento da 

voz dos liderados. 

Essa libertação psicológica fornece uma liberdade de expressão, uma 

liberdade para tomar iniciativa e uma explosão de energia que se traduz em novas 

ideias e sugestões, que por meio da voz impactam positivamente na performance 

criativa. Assim, propõe-se a hipótese H2b, na qual a voz é um mecanismo pelo qual a 

liderança humilde impacta na performance criativa.  

H2b: A relação positiva entre a humildade do líder e a performance criativa 

é mediada pelo comportamento da voz dos liderados. 

2.4 Orientação a distância de poder 

Contudo, essa relação da liderança humilde impactando na performance 

criativa através do mecanismo da voz pode estar condicionada a uma outra variável 

moderadora que é a distância de poder, ou seja, o mesmo líder humilde pode impactar 

de forma diferente no comportamento de voz dos liderados, dependendo de como 

esse indivíduo encara essa noção de distância de poder. 

A distância de poder, segundo Hofsted (1980), é uma tendência de considerar 

a lacuna entre autoridades e subordinados como substancial, mas também legítima e 
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aceitável. Em outras palavras, refere-se ao grau em que indivíduos, grupos ou 

sociedades aceitam desigualdades, o que representa que indivíduos com uma alta 

percepção de poder podem perceber uma barreira que supostamente irá limitá-los em 

um relacionamento com seu superior (BEGLEY et al., 2002).  

Os estudos de Hofsted consideram que o ambiente socioeconômico é dos mais 

importantes componentes que afetam o comportamento dos indivíduos e grupos 

dentro das organizações. Hofstede publicou, em 1980, um estudo sobre a cultura 

organizacional e suas consequências (KHATRI, 2009). A Teoria das Dimensões 

Culturais de Hofstede pesquisou o comportamento das filiais de uma grande 

corporação multinacional, a IBM, em particular no Brasil e no Japão, através de um 

estudo empírico para tentar compreender os motivos pelos quais o modelo de gestão 

da matriz não funcionava nessas filiais. Mesmo utilizando os mesmos recursos através 

dos processos, ferramentas e modelos de gestão, a pesquisa demonstrou que esses 

países apresentavam culturalmente valores distintos dos demais países. 

As diferenças nos comportamentos e nas perspectivas afetavam diretamente o 

modelo de gestão. Hofstede identificou cinco dimensões culturais: individualismo 

versus coletivismo; masculinidade versus feminilidade; aversão à incerteza; 

orientação em longo prazo versus orientação em curto prazo; indulgência (HOFSTED, 

1984). 

Assim, em uma análise mais profunda do contexto organizacional, estudos 

demonstram que a eficácia da liderança humilde está relacionada a outras variáveis 

que envolvem interações entre líder e liderado e como essa relação pode estar 

condicionada pela orientação de valores culturais, portanto, a eficácia da liderança 

sobre indivíduos com valores culturais distintos, precisam de líderes que entendam 

como cada indivíduo dessa força de trabalho se orientam perante esses valores 

culturais (JAVIDAN et al., 2006). 

Um estudo mais recente, iniciado em 2014, intitulado de Global Leadesrship & 

Organizational behavior effectiveness (GLOBE), teve como objetivo pesquisar ao 

redor do mundo como a cultura de uma sociedade influencia nos comportamentos de 

seus líderes, e se o estilo de liderança adotado pelo CEO (Chief executive office) está 

associado ao sucesso ou não de sua gestão devido às expectativas sociais pré-

estabelecidas. A primeira etapa da pesquisa contou com mais de 70 mil 

pesquisadores que coletaram dados de mais de 1.000 CEOs e mais de 5.000 

executivos seniores em corporações de setores diversificados em 24 países.  
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A pesquisa GLOBE, assim como outros estudos, destaca a importância da 

gestão e estilos de liderança em culturas diferentes, e articula informações e dados 

de como a gestão associada aos estilos de liderança impacta nos resultados 

organizacionais dentro de cada sociedade. Os estudos trazem implicações, 

contingências e contribuições sobre o tema (HOFSTED, 2001; OWENS; HEKMAN, 

2012, KIRKMAN et al., 2009),  

Javidan et al. (2006) confirmam como a liderança global tem sido identificada 

como um fator crítico de sucesso de um grande número de multinacionais. Através 

dos resultados do Projeto GLOBE, os pesquisadores defendem uma base sólida para 

conceituar as diferenças entre os estilos de liderança em todo o mundo e garantir a 

eficácia da gestão. 

Ainda na perspectiva de Javidan et al. (2006), uma das contribuições do 

GLOBE é o foco nos atributos da liderança que foram identificados culturalmente para 

validar fatores que podem ser empecilhos para uma cultura e/ou facilitadores para 

outras. Foram detectados vinte e dois atributos que são globalmente desejáveis para 

os líderes e oito atributos que são universalmente indesejáveis. Dentre os atributos 

globalmente desejáveis estão listados pressupostos como traços de personalidade e 

de comportamentos que molduram a liderança humilde, como confiante, justo, 

visionário e encorajador. 

Neste trabalho será abordada a distância de poder através de uma variável em 

nível individual, conforme proposto por Kirkman et al. (2009), que indica que 

orientações de valores culturais, individualmente, são percebidas por valores e 

crenças, os quais desempenham um papel importante na forma como os funcionários 

reagem a aspectos do seu trabalho. 

Essa abordagem é reforçada por Begley et al. (2002), ao proporem que 

subordinados com uma baixa orientação a distância de poder esperam que seus 

superiores os consultem para os processos de tomada de decisão, mesmo estando 

em contexto cultural de alta distância de poder (HOFESTED, 1980). 

Assim, para distinguir a distância de poder na dimensão cultural de um país e 

a distância de poder em nível individual, segue-se a abordagem de Kirkman et al. 

(2009), utilizando o termo orientação a distância de poder para indicar o construto em 

nível individual. 

Segundo Kirkman et al. (2009), a orientação a distância de poder trata de 

valores individuais relativos ao status, autoridade e poder dentro das organizações. 
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Liderados que apresentam alta orientação a distância de poder apresentam 

comportamentos tendenciosos de serem submissos a seus líderes; evitam 

desacordos e acreditam que o não respeito à hierarquia é insubordinação (KIRKMAN 

et al., 2009). 

Os indivíduos que apresentam alta orientação a distância de poder deixam nas 

mãos de seus líderes a decisão de alocar recursos, recompensas e punições. 

Dificilmente tomam decisões sem antes consultarem seu superior e interpretam os 

comportamentos dos líderes como justos e necessários. Sob essas condições, eles 

tendem a cumprir ordens sem resistência e demonstram reverência pela posição de 

autoridade que os líderes representam (JEUNG; YOON, 2016). 

Por outro lado, ainda sob a ótica de Jeung e Yoon (2016), indivíduos que 

valorizam a baixa orientação da distância de poder e estão sob a gestão de uma 

liderança humilde não estão preocupados com os efeitos negativos ao solicitarem 

ajuda a seus superiores. Comportamento oposto aos indivíduos que valorizam a alta 

distância de poder e demonstram receio de interagir com o líder, pois subentende-se 

que eles expõem sua incompetência ou fraqueza, colocando-se em uma posição de 

desvantagem. 

Como citado, a orientação à distância de poder lida com valores individuais em 

relação ao status, autoridade e poder nas organizações (KIRKMAN et al., 2009), o que 

nos faz compreender que brasileiros e gregos, por exemplo, tendem a se comportar 

de forma submissa e não se opõem às ordens ou instruções dadas pelos chefes, pois 

entendem que esse comportamento seria uma atitude de insubordinação 

(HOFSTEDE, 2001).  

Khatri (2009) comunga dessa ideia ao explanar sobre o envolvimento do 

empregado americano nos resultados e ações de seu trabalho. Como o americano 

apresenta baixa orientação para a distância de poder, prefere um maior nível de 

participação  na condução e nos resultados do trabalho, enquanto empregados com 

alta orientação para distância de poder têm uma tendência maior a preferirem 

decisões tomadas por seus chefes, esperam que seus líderes digam o que fazer  e 

não querem assumir responsabilidades adicionais.  

Javidan et al. (2006) exploram diferenças na orientação de distância de poder 

utilizando cenários hipotéticos e discutem implicações específicas dessas diferenças. 

Os autores abordam comportamentos de líderes no Brasil e nos Estados Unidos e 

destacam que líderes e liderados brasileiros raramente se socializam fora do ambiente 
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de trabalho, pois eles esperam que os líderes tratem as pessoas de acordo com seus 

níveis sociais e organizacionais, respeitando uma hierarquia de autoridade, o que 

representa uma orientação de alta distância de poder. Entretanto, as ações e 

comportamentos de respeito dos americanos não estão forçosamente relacionadas 

ao cargo, mas a comportamentos como respeito mútuo e diálogo aberto, 

comportamentos de indivíduos relacionados à dimensão de baixa distância de poder.  

Os americanos enxergam a formalidade como um obstáculo para iniciar um 

debate. Assim, o que pode parecer um debate aberto para um liderado americano 

pode ser interpretado como um comportamento agressivo e atroz por parte de um 

subordinado brasileiro (JAVIDAN et al., 2006). Supostamente, membros com valores 

de alta distância de poder frequentemente se sentem perdidos quando inseridos em 

um ambiente de baixa distância de poder, por falta de superiores confiáveis que deem 

instruções claras (HOFSTEDE, 1984) 

Kirkman et al. (2009) afirmam que os indivíduos que têm uma percepção de 

alta distância de poder tendem a agir da forma que agrada ou beneficia seu líder, e se 

limitam a desempenhar suas tarefas dentro das normas, demandas e requisitos legais 

de seu cargo para não infringir os limites de subordinação. Esses indivíduos se sentem 

desconfortáveis ao ultrapassarem as barreiras da descrição de seus cargos. 

O desconforto de um indivíduo em ultrapassar os limites de seu cargo pode ser 

interpretado como um bloqueio para expressar seu ponto de vista, suas ideias e para 

exercitar o comportamento ativo da voz. 

O construto distância de poder, como já descrito, é encontrado em quase todos 

os estudos que abordam o valor cultural, referindo-se à alta distância de poder como 

“hierarquia” e à baixa distância de poder em nível individual como “igualitarismo” 

(HOUSE et al., 2004). 

Com base em pesquisas anteriores, buscou-se examinar mais detalhadamente 

como o construto distância de poder pode condicionar a relação de liderança humilde 

no efeito do comportamento da voz. Presume-se que o impacto poderá ser diferente 

devido à percepção individual do liderado quanto a autoridade e hierarquia, já que 

indivíduos com uma orientação a alta distância de poder podem ter maior dificuldade 

em desenvolver relacionamentos mais próximos com seus líderes, e sem essa 

interação os indivíduos não se sentem seguros para se expressarem e participarem 

dos processos de tomada de decisão (BEGLEY et al., 2002). 
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Postula-se que a menor distância de poder irá interagir positivamente com o 

comportamento de voz, pois permite que os liderados construam relações mais 

estreitas com seus superiores. Nesse contexto, pode-se apresentar a terceira hipótese 

deste estudo: 

H3: A relação positiva entre a humildade do líder e a voz é moderada pela 

distância de poder, de maneira que quanto menor a percepção de distância de 

poder, maior o efeito positivo da humildade do líder na voz. 

2.5 Modelo teórico 

Um modelo teórico da pesquisa foi proposto a partir das hipóteses 

apresentadas nas seções anteriores. A Figura 1 demonstra que a liderança humilde 

impacta diretamente na performance criativa, assim como a liderança humilde 

moderada pela distância de poder impacta no comportamento da voz, por meio da 

qual impacta na performance criativa. 

 

 

Figura 1. Modelo teórico 

Fonte: elaboração da autora. 

 

 H1 

H2a 

H2b 

H3 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

As hipóteses de pesquisa foram testadas por meio de um experimento, com a 

manipulação da liderança humilde realizada atraves de cenários construídos 

especificamente para a pesquisa.  

3.1 Participantes e procedimentos 

Os dados foram coletados por meio dos recursos do Mechanical Turk, limitando 

as respostas apenas para entrevistados americanos. Um total de 150 pesquisas foram 

retornadas, mas após a eliminação de outliers e respostas incompletas, chegou-se à 

amostra final de 98 participantes (65% homens), com variação de idade entre 18 e 73 

anos. 

A amostra apresentou um percentual de  98% dos respondentes que tiveram 

experiência anterior de trabalho, e 96% que já trabalharam sobre algum tipo de 

supervisão. Quanto à escolaridade, 14,3% possuem Ensino Médio Completo, 59,2% 

contam com Superior Completo e 26,5% possuem algum tipo de pós-graduação. 

Os participantes foram divididos aleatoriamente entre dois cenários (Alta e 

Baixa Humildade), em um design experimental entre grupos onde o estilo de liderança 

foi manipulado a partir do uso de vinhetas expondo os dois cenários propostos 

(vinhetas utilizadas descritas no Apêndice A). Como se pode ver na Tabela 1, as 

características dos participantes de dois grupos são bem similares, o que garante a 

comparabilidade dos grupos. 

Para a construção dos dois cenários hipotéticos (cenário de alta humildade e 

cenário de baixa humildade do líder), até sua validação final, foram analisadas nove 

versões. O processo teve duração de  aproximadamente dois meses e a análise 

criteriosa da construção do experimento foi para evitar possiveis vieses e não 

transparecer para o candidato que o experimento se relacionava com a liderança 

humilde e distância de poder. Era necessário ser sutil, mas ao mesmo tempo transmitir 

(cenário de alta humildade) ou não (cenário de baixa humildade) as dimensões  da 

liderança humilde. 
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Posteriormente, a versão em português foi enviada para teste através de e-mail 

para empresários e estudantes de mestrado. A amostra do pré-teste contabilizou 98 

respondentes. Após a análise dos dados e a confirmação da eficácia do experimento, 

foi realizada a tradução para o inglês e o material foi distribuído para quatro 

americanos, com o intuito de mitigar qualquer ambiguidade, dúvida ou erro da 

tradução.  

O experimento foi lançado no MTURK, no qual os candidatos receberam 

U$0,50 para participarem da pesquisa. O candidato só recebia o valor se finalizasse 

todo o experimento. 

Contudo, a etapa de elaboração do experimento foi muito criteriosa, pois os 

resultados da pesquisa dependiam da qualidade do entendimento dos participantes  

acerca do experimento e também não poderia ser longa e demorada, pois os 

respondentes poderiam não ter a paciência e o envolvimento necessários para 

responderem o procedimento com qualidade. A média da duração para responder 

toda a pesquisa foi de nove minutos por respondente. 

 

Tabela 1. Estatística descritiva por grupos 
 

Alta Humildade Baixa Humildade 
  

    

Sexo  
Feminino Masculino Feminino Masculino 

19 38 14 27 

(%) 33% 67% 34% 66% 
  

    

Experiência Anterior de Trabalho  
Sim Não Sim Não 
56 1 40 1 

(%) 98% 2% 98% 2% 
     

Trabalho sob Supervisão 
Sim Não Sim Não 
55 2 39 2 

(%) 96% 4% 95% 5% 
  

    

Escolaridade 

    

Ensino Médio 9 5 
(%) 16% 12% 

Superior 33 25 

(%) 58% 61% 

Pós Graduação 15 11 

(%) 26% 27% 

Fonte: elaboração da autora.   

 

Antes de visualizarem um dos cenários, os participantes foram informados de 

que estavam fazendo parte de uma pesquisa acadêmica sobre uma situação 
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hipotética de trabalho. Depois dessa informação, os participantes leram um dos 

cenários propostos. No primeiro, que foi chamado de “Alta Humildade”, os 

participantes foram apresentados a um supervisor com características e 

comportamentos centrais de um líder humilde; já no segundo, chamado de “Baixa 

Humildade”, o cenário retratou um chefe com comportamentos não humildes.  

A composição de ambos os cenários utilizou a definição de líder humilde 

proposta pela escala de Owes, Johnson e Mitchell (2013). Na condição chamada de 

“Alta Humildade” o líder frequentemente reconhece e aprecia os pontos fortes de seus 

funcionários, além de exaltar e elogiar seus esforços (OWENS; HEKMAN, 2012). O 

Cenário de “Alta Humildade” também demonstrava, através de uma declaração, sua 

abertura para ouvir o que os funcionários tinham a falar do líder e/ou de seu trabalho, 

ou seja, o líder reconhece seus pontos fracos e é receptivo a ponto de solicitar ajuda 

dos subordinados, comportamentos considerados expressão da liderança humilde 

(OWENS; JOHNSON; MITCHELL, 2013). 

Já no cenário denominado de “Baixa Humildade”, o líder apresentava 

comportamentos que demonstram a resistência em aceitar feedbacks dos 

funcionários e de aceitar seus pontos fracos. Segundo Owens, Johnson e Mitchell 

(2013), características como autoaperfeiçoamento e arrogância são indícios de falta 

de humildade. 

Após visualizarem um dos cenários, os participantes foram solicitados a pensar 

que estariam realizando uma tarefa solicitada por seu líder, em que deveriam listar 

fatores que explicassem a baixa performance do time de trabalho. Essa tarefa serviu 

de base para a mediação da performance criativa dos liderados. Posteriormente, os 

candidatos foram convidados a responder perguntas sobre a liderança humilde que 

continham as perguntas relativas às escalas de liderança humilde, distância de poder 

e voz. Por fim, o questionário foi encerrado com perguntas demográficas. 

3.2 Medidas 

Liderança Humilde – apesar de este estudo ter manipulado a liderança humilde 

em forma de cenários experimentais, foi utilizada a escala de Owens, Johnson e 

Mitchell (2013) como forma de checar o funcionamento da manipulação. Para isso 

foram utilizados os nove itens propostos pelos autores, que incluem perguntas como: 
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“Meu líder admite quando não sabe fazer alguma coisa” e “Meu líder toma 

conhecimento dos pontos fortes dos outros”. Essa variável reflete as  três dimensões 

da liderança humilde (capacidade de se perceber de forma realista que capta as 

dimensões do líder em se ver com exatidão; a apreciação das forças dos outros; e a 

capacidade do líder em aprender com os outros), e foi medida com uma escala Likert 

de 5 pontos, variando entre 1 = discordo totalmente e 5 = concordo totalmente (α = 

0,85).  

Por se tratar de uma variável latente, é importante testar a validade do construto 

antes de partir para outras análises. Assim, realizou-se uma Análise Fatorial 

Confirmatória, utilizando o método da máxima verossimilhança, com o objetivo de 

checar se as cargas de todos os itens são superiores a 0,5 (GUADAGNOLI; VELICER, 

1988), o que é um indicativo de validade convergente. Também foi testado se a 

Variância Média Extraída (VME) de cada item é superior a 0,5 (FORNELL; LARCKER, 

1981), o que é um indicativo de validade convergente, e se a Fiabilidade Composta 

(FC) é superior a 0,7 (HAIR et al., 2009), indicando a confiabilidade do construto. 

Conforme reportado na Tabela 2, dois itens do construto Liderança Humilde possuem 

cargas inferiores, mas próximas ao valor mínimo recomendado de 0,5. Ao manter tais 

itens, a VME fica abaixo do limite recomendado, porém devido à validade nomológica 

e confiabilidade aceitável, optou-se por não excluir nenhum fator dessa variável.  

 

Tabela 2. Cargas, VME e CC do construto Liderança Humilde 

Liderança Humilde 

Itens Cargas Fatoriais 

Humilde_1 0,768 

Humilde_2 0,552 

Humilde_3 0,692 

Humilde_4 0,483 

Humilde_5 0,479 

Humilde_6 0,596 

Humilde_7 0,739 

Humilde_8 0,599 

Humilde_9 0,700 

VME 0,398 

CC 0,853 

Fonte: elaboração da autora. 

 



40 

 

Distância de Poder: A distância de poder foi medida com uma escala de seis 

itens desenvolvida por Dorfman e Howell (1988). Essa escala mede a extensão em 

que um indivíduo aceita as distribuições de desigualdades dentro das organizações, 

e usa perguntas como: “Os gestores devem tomar a maioria das decisões sem 

consultores subordinados” e “Raramente os gerentes deve pedir as opiniões dos 

funcionários”. Os participantes avaliaram o quanto concordam ou discordam com as 

afirmativas utilizando um escala Likert de 5 pontos (α = 0,86). Ao realizar a Análise 

Confirmatória, também foi encontrado um único fator com carga menor do índice 

recomendado de 0,5 (GUADAGNOLI; VELICER, 1988). Esse item foi mantido devido 

à validade nomológica e apresenta confiabilidade aceitável. A variância média 

extraída e a confiabilidade do construto estão acima dos limites recomendados da 

literatura, conforme reportado na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Cargas, VME e CC do construto Distância de Poder 

Distância de Poder 

Itens Cargas Fatoriais 

DP_1 0,790 

DP_2 0,484 

DP_3 0,798 

DP_4 0,668 

DP_5 0,759 

DP_6 0,786 

VME 0,522 

CC 0,865 

Fonte: elaboração da autora. 

 

Voz: Para mensurar o comportamento de voz dos participantes utilizou-se a 

escala de seis itens baseada em Dyne e LePine (1998) e Whithey e Cooper (1989). 

Essa escala descreve a participação dos empregados na tomada de decisão e 

comportamentos que desafiam o status quo, em perguntas como: “Eu comunicaria 

minhas opiniões sobre questões de trabalho ao meu gerente, mesmo que minha 

opinião fosse diferente e ela pudesse discordar de mim”. Como nos construtos 

anteriores, os participantes avaliaram as perguntas da escala utilizando uma Escala 

Likert de 5 pontos (α = 0,81). 

Na Análise Fatorial Confirmatória percebe-se que a variância média extraída 

do construto está abaixo do valor indicado pela literatura. Contudo, devido ao 
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construto já ter boa validade e confiabilidade, indicadas pelas cargas fatoriais acima 

de 0,5 e pela CC acima de 0,7, decidiu-se por não fazer alterações nessas bases. Os 

resultados estão descritos na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Cargas, VME e CC do construto Voz 

Voz 

Itens Cargas Fatoriais 

Voz_1 0,757 

Voz_2 0,655 

Voz_3 0,552 

Voz_4 0,563 

Voz_5 0,664 

Voz_6 0,781 

VME 0,446 

CC 0,826 

Fonte: elaboração da autora. 

 

Performance Criativa – a performance criativa foi medida através de uma 

tarefa, e posteriormente avaliada por dois avaliadores independentes através dos 

critérios propostos no Teste de Torrance (RUNCO et al., 2010): fluência, originalidade 

e flexibilidade. Para cada critério o avaliador atribuiu uma nota de 1 a 5 para a resposta 

do participante.  

No índice fluência, a nota foi dada através da quantidade de itens listados para 

responder a pergunta (Q-13), ou seja, acima de quatro fatores listados a nota era 5, 

abaixo de três fatores listados na resposta, a nota era igual à quantidade de resposta. 

Por exemplo, se o respondente listou dois fatores (comprometimento e treinamento), 

a nota foi 2. A flexibilidade foi avaliada por meio da habilidade do candidato em 

produzir variedade de respostas, ou respostas estrategicamente pensadas. A 

avaliação foi feita através de notas de 1 a 5, categorizadas pela qualidade da resposta. 

E por último, o item originalidade foi avaliado considerando a habilidade do candidato 

de produzir ideias que vão além do óbvio, do senso comum ou fora dos padrões pré-

estabelecidos, ou seja, respostas de caráter próprio, que não seguem modelos. A 

medida final de Performance Criativa de cada participante é dada pela soma das notas 

nos três critérios, podendo variar entre 1 e 15 pontos. 

O Quadro 1 apresenta os modelos de respostas e as notas dadas em cada 

critério. 
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Quadro 1. Pontuação por construto 

Fonte: elaboração da autora. 
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A Tabela 5 reporta os dados da Análise Fatorial Confirmatória do construto 

Performance Criativa. Apesar de o item fluência ter apresentado carga abaixo do limite 

recomendado, de 0,5, optou-se por mantê-lo para não prejudicar a validade teórica da 

escala. Já as medidas de Flexibilidade e Originalidade apresentam boas cargas 

fatoriais. Variância Média Extraída e Confiabilidade Composta ficaram acima dos 

limites recomendados pela literatura, o que garante a validade discriminante e a 

confiabilidade do construto. 

 

Tabela 5. Cargas, VME e CC do construto Performance Criativa 

Performance Criativa 

Itens Cargas Fatoriais 

Fluência 0,438 

Flexibilidade 0,991 

Originalidade 0,862 

VME 0,638 
CC 0,829 

Fonte: elaboração da autora. 

 

Controles: neste estudo foram utilizadas as variáveis idade, sexo e nível de 

escolaridade como controles. 

Todas as escalas estão detalhadas nos Apêndices desta dissertação. 
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4 RESULTADOS 

 

Para a análise dos resultados a variável distância de poder foi classificada 

como variável binária (0 ou 1), e os dados foram tratados de acordo com os cenários 

do experimento, ou seja, o cenário de alta humildade foi considerado com o fator 1 

(um) e o cenário de baixa humildade foi considerado com o fator 0 (zero). Portanto, 

considerando que a média da variável de distância de poder foi de 3,28, as respostas 

acima da média representam os indivíduos com alta orientação a distância de poder, 

e as respostas abaixo da média de 3,28 representam indivíduos com baixa orientação 

a distância de poder. 

4.1 Estatística descritiva 

O tratamento estatístico e a análise dos dados coletados foram realizados com 

a utilização do programa IBM SPSS Statistics (versão 18). Inicialmente foi realizada 

uma análise descritiva dos dados, na qual foram observadas as médias e desvios-

padrão e as correlações entre as variáveis componentes deste estudo, detalhados na 

Tabela 6. 

 

Tabela 6. Médias, Desvios-Padrão e Correlações entre as variáveis do estudo 

 Média Desv. Pad. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Liderança Humilde (1) 3,96 0,60 1 

      

Distância de Poder (2) 3,28 0,95 0,12 1 
     

Voz (3) 4,06 0,65 0,79 -0,01 1 
    

Performance Criativa (4) 8,83 4,11 0,24 -0,19 0,26 1 
   

Idade (5) 3,31 11,68 -0,09 -0,06 0,00 0,08 1 
  

Sexo (6) 0,66 0,48 0,03 0,08 -0,08 -0,16 -0,18 1 
 

Nível Educacional (7) 4,98 11,66 0,02 0,24 -0,06 0,00 0,02 0,08 1 

Fonte: elaboração da autora. 
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4.2 Manipulation Check 

Utilizou-se o manipulation check para checar o funcionamento da manipulação 

do estilo de liderança humilde, que foi conduzido no início do questionário com a 

aplicação da escala de Liderança Humilde de Owens, Johnson e Mitchell (2013), 

composta de nove itens. Os participantes foram solicitados a avaliar o líder 

apresentado de acordo com os itens da escala. 

Para checar a diferença na percepção de humildade nos dois grupos realizou-

se uma Anova, que demonstrou que no cenário no qual o Líder Humilde foi 

apresentado (Média = 4,08 ; Desvio-Padrão = 0,59; p< 0,01) a percepção sobre a 

humildade do líder foi significativamente superior à apresentada no cenário de baixa 

humildade (Média = 3,80; Desvio-Padrão = 0,57; p< 0,01). Dessa forma, pode-se 

confirmar o funcionamento da manipulação, de forma que aqueles que foram 

apresentados ao cenário de Alta Humildade perceberam seu líder como mais humilde 

do que aqueles no cenário de Baixa Humildade. 

4.3 Resultados 

Com o objetivo de testar os efeitos da Liderança Humilde e do comportamento 

de Voz na Performance Criativa realizou-se uma regressão múltipla, controlando a 

idade, gênero e escolaridade dos participantes. Conforme reportado na Tabela 7, o 

modelo 1 demonstra que os resultados não confirmaram o efeito direto da Liderança 

Humilde sobre a Performance Criativa (b = -0,0256; p = não sig.), o que leva este 

estudo a rejeitar a hipótese 1. Entretanto, ao se analisar o efeito da Liderança humilde 

no comportamento de Voz (b = 1,70; p < 0,01), percebe-se o efeito significante dessa 

relação, confirmando a hipótese H2a; A liderança humilde impacta positivamente no 

comportamento da voz, conforme reportado no Modelo 3 da Tabela 7. 
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Tabela 7. Regressão Múltipla | DV: Performance Criativa 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Idade 0,0169 0,0169 0,0198 

 (0,0375) (0,0378) (0,0366) 
    

Gênero -13,396 -13,391 -11,424 

 (0,8917) (0,8967) (0,8724) 
    

Escolaridade 0,0469 0,0465 0,0928 

 (0,3572) (0,3594) (0,3488) 

    

Liderança Humilde  -0,0256 -0,5769 

  (0,8429) (0,8433) 
    

Voz   1,7049** 

   (0,6459) 
    

_cons 8,9778*** 8,9926*** 19,391 
 (22,820) (23,457) (35,088) 

N 98 98 98 

R2 0,0289 0,0289 0,0973 

F 0,9337 0,6930 19.833 

+p< 0.10 * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
(Erro Padrão em Parênteses) 

Fonte: elaboração da autora. 
 

 

Para testar a hipótese H2b, que propõe o efeito indireto da Liderança Humilde 

na Performance Criativa, realizou-se um teste em que a variável comportamento de 

Voz é o mecanismo entre essas duas variáveis, ou seja, uma relação de mediação. 

Para que uma mediação seja significante, é necessário que o efeito da variável 

independente – neste caso, a Liderança Humilde – sobre o mediador também seja 

significante, e esse (Voz), consequentemente apresente um grau de significância 

sobre a variável dependente (Performance Criativa). 

Conforme reportado na Tabela 8,  são demonstrados os efeitos da mediação, 

e é possível observar os dados que confirmam a relação positiva entre a Liderança 

Humilde e o Comportamento de Voz (b = 0,32; p < 0,05), assim como o efeito 

significante da Voz sobre a Performance Criativa (b = 1,70; p <0,001), o que confirma 

a hipótese H2b. Como não existe efeito direto entre a Liderança Humilde e a 

Performance Criativa, tem-se uma mediação total do Comportamento de Voz na 
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relação entre essas variáveis. O Teste Sobel, reportado na Tabela 9, confirma os 

resultados. 

 

Tabela 8. Mediação 

  
Path c 

(Criatividade) 
Path A 
(Voz) 

Path B e C' 
(Mediação) 

Idade 0,017 -0,002 0,020 
 

(0,038) (0,006) (0,037) 

Gênero -1,339 -0,115 -1,142 
 (0,897) (0,140) (0,872) 

Escolaridade 0,046 -0,027 0,093 
 

(0,359) (0,056) (0,349) 

Liderança Humilde -0,026 0,323* -0,577 
 

(0,843) (0,131) (0,843) 

Voz   
1,704895** 

   
(0,646) 

_cons 8,993*** 4,137*** 1,939 
 (2,346) (0,365) (3,509) 

N 98 98 98 

R2 0,029 0,071 0,097 

F 0,599 0,140 0,088 

+p< 0,10 * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 
(Erro Padrão entre parênteses) 

Fonte: elaboração da autora. 

 

 

Tabela 9. Sobel Teste 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão Z p 

Sobel 0,551 0,306 1,802 0,072 

Goodman-1 (Aroian) 0,551 0,318 1,736 0,083 

Goodman-2 0,551 0,294 1,875 0,061 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão Z p 

Coeficiente a 0,323 0,131 2,465 0,014 

Coeficiente b 1,705 0,646 2,639 0,008 

Efeito Indireto 0,551 0,306 1,802 0,072 

Efeito Direto -0,577 0,843 -0,684 0,494 

Efeito Total -0,026 0,843 -0,030 0,976 

Proporção do Efeito Mediado    

Efeito Direto:  -0,9556711    

Efeito Indireto: 0,0443289    

Fonte: elaboração da autora. 
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Finalmente, foi testado o efeito moderador da Distância de Poder, o qual pode 

condicionar os efeitos da relação entre Liderança Humilde e o Comportamento de Voz. 

Conforme reportado na Tabela 10, encontrou-se o efeito significativo da interação 

entre Liderança Humilde e Voz (b = - 0,45; p <0.10), ou seja, quanto maior a percepção 

de distância de poder, menor o efeito do estilo de liderança sobre a voz, o que confirma 

a Hipótese 3. 

 

Tabela 10. Efeito da interação entre Liderança Humilde e Voz 

 Modelo 1 

Liderança Humilde 0,5458** 

 (0,1854) 
  

Distância de Poder 0,3739+ 

 (0,2039) 
  

Liderança x Distância de Poder -0,4523+ 

 (0,2619) 
  

Idade -0,0015 

 (0,0059) 
  

Gênero -0,1426 

 (0,1391) 
  

Escolaridade -0,0443 

 (0,0571) 
  

_cons 4,0534*** 

  (0,3645) 

N 98 

R2  0,1066 

F 18,094 
+p< 0,10 * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

(Erro Padrão entre parênteses) 

Fonte: elaboração da autora. 
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Hipóteses e Resultados 

Hipótese Variável 
Independente 

Variável 
Dependente 

Efeito Previsto Resultado 

H1 Liderança 
Humilde 

Performance 
criativa 

Direto Não confirmada 

H2a Liderança 
Humilde 

Voz Direto Confirmada 

H2b Liderança 
Humilde 

Performance 
criativa 

Mediador Confirmada 

H3 Distância de 
Poder 

Voz Moderador Confirmada 

Quadro 2. Resumo das Hipóteses Previstas e dos Resultados Encontrados 

Fonte: elaboração da autora. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Apesar de alguns estudos considerarem que a humildade pode ser associada 

como uma fraqueza, pois expõe os pontos fracos dos líderes (OWENS; HEKMAN, 

2012), esta pesquisa traz contribuições para o debate quanto à eficácia da humildade. 

As relações positivas encontradas entre a humildade do líder, o comportamento da 

voz e, consequentemente, a performance criativa, resiste à visão sugerida, baseada 

nas vantagens, nos pontos positivos e fortes da humildade no contexto organizacional. 

O estudo demonstra que a liderança humilde é um componente importante para 

as organizações modernas, inseridas em ambientes incertos e de alta complexidade. 

A metodologia utilizada para coletar as informações foi um experimento que validou 

hipóteses fundamentadas na liderança humilde, um construto relativamente novo na 

literatura de liderança, e seu impacto na performance criativa dos liderados através 

do mecanismo da voz.  

A relação de mediação suporta implicações relevantes para o campo dos 

estudos que consideram os mecanismos de aumento da eficácia organizacional, além 

de reforçar as contribuições empíricas de estudos anteriores dos efeitos da liderança 

humilde como uma vantagem competitiva (OWENS; HEKMAN, 2012; LINES; 

MUSTAFA, 2014; BEGLEY et al., 2002; LIU, 2016; VERA; RODRIGUEZ-LOPEZ, 

2004).  

Este é um dos poucos estudos que testam, através do experimento, os 

benefícios da humildade do líder e seus impactos, utilizando a distância de poder 

como variável moderadora. Outros estudos teóricos, que abordam os antecedentes e 

contingências da humildade do líder, consideram a distância de poder como uma 

variável analisada em nível macro, ou seja, em nível da dimensão cultural e não da 

individual, como proposto neste estudo (KIRKMAN et al., 2009; OWENS; HEKMAN, 

2012; VERA; RODRIGUEZ-LOPES, 2004; HOFSTED, 2001).  

Semelhante à sugestão de Begley et al. (2002), ao considerarem a distância de 

poder um construto individual, foram testadas empiricamente algumas hipóteses, 

elaboradas a partir de estudos e evidências de pesquisas anteriores. Os efeitos 

interativos deste estudo entre a liderança humilde e a distância de poder como uma 
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variável que condiciona os efeitos da liderança humilde na performance criativa, sendo 

mediada pela voz, foi um dos objetivos deste trabalho. 

A partir da pesquisa bibliográfica e do experimento realizado, observou-se que 

a humildade explícita através da liderança e moderada pela distância de poder parece 

ter importantes ligações com o comportamento e atitudes dos funcionários, no 

comportamento da voz, especialmente em indivíduos que têm baixa orientação à 

distância de poder. 

O experimento confirmou as hipóteses, com a exceção da hipótese H1, na qual 

a humildade do líder afeta positivamente a performance criativa. De fato, esperava-se 

um efeito positivo nessa relação, com base nas descobertas dos estudos empíricos 

de Owens, Johnson e Mitchell (2013). Portanto, o coeficiente negativo apresentado 

na Tabela 10 (-0,4523) curiosamente aponta o contrário do que se previa, ou seja, 

sugere que quanto maior a liderança humilde, menores são os efeitos diretos na 

performance criativa. 

 Embora os comportamentos de uma liderança humilde, baseados  nas 

dimensões propostas por Owens, Johnson e Mitchell (2013) – que são capacidade do 

líder em se perceber de forma realista, apreciação das forças dos outros e capacidade 

do líder em aprender com os outros – pareçam positivos e produtivos, eles também 

podem conter riscos de resultados indesejados e adversos (HOLTEN; 

BOLLINGTOFT, 2015). Holten e Bollingtoft (2015) recomendam que certos 

comportamentos de liderança podem resultar em reduzida transparência das 

expectativas e percepção dos liderados, uma proposição que pode ser adequada aos 

resultados não confirmados na H1 e abre espaço para análises futuras sobre o “dark 

side” da liderança humilde.  

Os estudos de Malingumu et al. (2016) corroboram a discussão sobre a não 

confirmação da H1, pois, mesmo medindo outro estilo de liderança, não comprovaram 

os resultados diretos da liderança servidora com a criatividade dos funcionários. Os 

autores sugerem que a liderança servidora tem a premissa subjacente que ajuda os 

funcionários a desenvolverem o seu potencial, ou seja, incentiva os funcionários a 

irem além da mera execução de tarefas e a encontrarem maneiras de olhar para as 

coisas em uma perspectiva diferente, buscando outras fontes ou habilidades para 

desenvolverem suas funções. 

A pesquisa de Malingumu et al. (2016) enriquece e contribui para este trabalho, 

pois diferentemente do que foi aqui apresentado, a pesquisa foi realizada através uma 
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survey com amostra de 350 empregados, entre liderados e supervisores de empresas 

belgas de diversos setores. O resultado demonstrou, conforme o experimento 

proposto, uma relação positiva entre a liderança e a criatividade através de uma 

variável mediadora. Uma análise que comprova a eficácia do experimento, já que a 

survey foi aplicada em ambiente real e apresentou resultados semelhantes. 

Assim, o modelo utilizado no presente estudo fornece evidências para a 

mediação perfeita e indica que o comportamento da voz pode servir como um 

mecanismo-chave pelo qual a humildade do líder impacta positivamente a 

performance criativa dos liderados. 
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6 LIMITAÇÕES E PESQUISAS FUTURAS 

 

O presente estudo apresenta como primeira limitação a utilização da plataforma 

MTurk, pois embora a plataforma forneça acesso fácil a uma amostra dos liderados, os 

participantes são motivados a participar pelo valor que recebem, podendo limitar a 

qualidade das respostas, além de os pesquisadores não terem domínio sobre 

as variáveis de controle, podendo os participantes se identificarem falsamente quanto à 

sua experiência de trabalho e se já tiveram ou não algum chefe. No entanto, como o 

pagamento não dependia de situação de emprego, não foi considerado  que os 

participantes falsificaram  seu status de emprego. 

Outra limitação é que a presente pesquisa se baseia em um ambiente hipotético, 

não existindo interação real entre líderes e liderados. O experimento baseou-se em 

cenários fictícios, nos quais os participantes foram convidados a se imaginarem em uma 

situação que interferia na qualidade das respostas. Conforme citado, os candidatos 

podem ter respondido rapidamente a pesquisa com o intuito de simplesmente receberem 

o dinheiro. Portanto, para evitar esse viés, estudos futuros podem relacionar os 

resultados do ambiente hipotético com o ambiente real, aplicando a pesquisa em 

organizações nas quais exista a relação entre líder e liderado e que apresentem 

situações reais, do dia a dia, favorecendo o liderado a responder a pesquisa se 

baseando em suas experiências e comportamentos legítimos do líder.  

Sugere-se que estudos futuros examinem os efeitos de outras variáveis como 

mecanismos que podem impactar na performance criativa dos liderados dentro das 

organizações. O modelo foi construído com a variavel comportamento de voz mediando 

os efeitos da liderança humilde na performance criativa dos liderados. Owens e Hekman 

(2012) observaram que os líderes humildes, ao reconhecerem sua própria incerteza, 

incentivam os liderados a experimentarem um ambiente de aprendizado e de diálogo 

que pode ser traduzir no comportamento da voz, e em contraste, os líderes não humildes, 

que foram descritos como fingindo “saber tudo”, foram percebidos como desconectados 

do contexto dinâmico em que os membros da organização operavam, resultando em 

comportamentos relutantes dos liderados em aprender o que eles não entenderam e em 

solicitar esclarecimentos sobre as questões. Os autores sugerem que existem outros 

fatores situacionais e  diferenças individuais que podem influenciar a mediação 
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observada e que não foram medidas no presente estudo. Esses fatores englobam as 

contigências da liderança humilde no ambiente contextual, como, por exemplo, as 

ameaças e pressões por tempo, a adesão à hierarquia, a competência e a sinceridade 

do líder em sua  relação com os liderados.  

Ainda sob a ótica de Owens e Hekman (2012), além das contingências propostas, 

existem diferenças individuais que podem afetar como os liderados veem o líder humilde. 

Essas diferenças individuais incluem orientação de metas, traços de personalidade (por 

exemplo, abertura à experiência) e necessidades individuais (por exemplo, necessidade 

de realização). 

Por fim, pesquisas futuras podem explorar os fatores situacionais e individuais, 

diferenças que poderiam atuar como moderadoras dentro o modelo examinado no 

presente estudo. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A: EXPERIMENTO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Caro participante 

 

Você está sendo convidado a participar como voluntário em um estudo. Objetiva entender a 

dinâmica relacional em ambientes de trabalho. Sua participação nesta pesquisa consiste em 

responder a algumas questões relacionadas a um cenário hipotético. 

 

Suas respostas serão tratadas anonimamente e serão mantidas em sigilo. Os dados coletados 

serão utilizados exclusivamente para fins acadêmicos. Espera-se que os resultados do estudo 

sejam apresentados em eventos acadêmicos e publicados em revistas científicas. 

 

Espera-se que uma quantidade mínima de tempo leia e complete as perguntas apresentadas 

Se você concordar em participar deste estudo, clique no botão abaixo para prosseguir. 

 

Investigador: 

Alba Viana 

Mestrado em Administração de Empresas 

Fundação Getúlio Vargas 

email: albavianagomes@gmail.com 

 

* Declaro que compreendi os objetivos, riscos e benefícios da minha participação no estudo e 

que concordo em participar. 
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Cenário do experimento 
____________________________________________________________________________ 

 
Imagine que você trabalha na área comercial de um Banco de Investimentos e sua função é 

atendimento ao público. Sua principal função é vender produtos e serviços oferecidos pelo 

banco. Sua Gerente Linda é responsável pelo suporte e orientação dos funcionários na parte 

operacional e no atendimento a clientes. Ela é sua gerente no banco há 3 anos. 

_______________________________________________________________________ 

 
 
 

Cenário não Humilde 
 

Ontem Linda se reuniu com toda a equipe para analisar os dados trimestrais de 

performance da equipe. Ela iniciou a reunião afirmando que estava consciente do trabalho 

realizado pelo grupo. 

Em seguida, apresentou os resultados que mostraram um desempenho mediano da 

equipe. Algumas metas foram cumpridas e outras não. Ao comentar os resultados, Linda afirmou 

que o desempenho mediano poderia estar relacionado a ausência de funcionários com 

habilidades específicas e que por isso iria buscar formas e alternativas ao RH para que isso não 

interferisse no desempenho coletivo. Além disso, ela também afirmou que outros fatores podem 

ter influenciado o desempenho da equipe, e que ela precisava identificá-los.  

 

Assim, conforme feito na última reunião trimestral ela determinou que vocês, 

individualmente, listassem os fatores que, na sua avaliação, explicam o desempenho da equipe. 

No trimestre passado, ao analisar as respostas, Linda não considerou todos os fatores que vocês 

apresentaram, especialmente aqueles relacionados às suas próprias limitações. 

_____________________________________________________________________ 

 

Cenário Humilde 

 

Ontem Linda se reuniu com toda a equipe para analisar os dados trimestrais de 

performance da equipe. Ela iniciou a reunião afirmando que estava grata pelo do trabalho 

realizado pelo grupo.  Em seguida, apresentou os resultados que mostraram um desempenho 

mediano da equipe. Algumas metas foram cumpridas e outras não. Ao comentar os resultados, 

Linda admitiu que o desempenho mediano poderia estar relacionado a sua dificuldade em dar 

um feedback individualizado aos seus funcionários e que por isso iria buscar conselhos e 

ajuda com gerentes mais sênior para que isso não interfira no desempenho coletivo. Além 

disso, ela reconheceu que outros fatores podem ter interferido no desempenho da equipe, e 
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que sozinha não tinha condições de identifica-los. Além disso, ela também considerou que 

outros fatores podem ter influenciado o desempenho da equipe, e que ela precisava identificá-

los. 

 

Assim, conforme feito na última reunião trimestral ela propôs que vocês, individualmente, 

listassem os fatores que, na avaliação de vocês, explicam o desempenho da equipe. No trimestre 

passado, ao analisar as respostas, Linda considerou todos os fatores que vocês apresentaram, 

especialmente aqueles relacionados às suas próprias limitações. 

_______________________________________________________________________ 

Agora, você precisa executar a tarefa solicitada por Linda. Você e os outros membros da 
equipe devem listar alguns fatores que podem explicar o desempenho médio da equipe. Você 
terá quatro minutos para fazer isso. 

 

 
 
Com base na situação apresentada anteriormente, responda às seguintes perguntas 

sobre Linda. 
 

   
Discordo 

Fortemente Discordo 
Nem concordo 
nem discordo Concordo 

Concordo 
Fortemente 

Linda é uma gerente que procura 
por feedback. 

O O O O O 

Linda é uma gerente que admite 
quando não sabe fazer alguma 
coisa. 

O O O O O 

Linda é uma gerente que reconhece 
quando outros têm mais 
conhecimento e habilidades do que 
ela. 

O O O O O 

Linda é uma gerente que tem  
conhecimento dos pontos fortes de  
outros colegas e subordinados. 

O O O O O 

Linda cumprimenta os funcionários 
pelos seus pontos fortes. 

O O O O O 

Linda demonstra apreciação pela  
contribuição única e diferenciada 
dos seus funcionários. 

O O O O O 

Linda demonstra desejo de 
aprender com os funcionários. 

O O O O O 

Linda é aberta às novas ideias dos 
seus funcionários. 

O O O O O 

Linda está aberta ao conselho de 
outras pessoas. 

O O O O O 

_________________________________________________________________________ 
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Por favor, diga o quanto você concorda com as seguintes declarações. 

 

 

Discordo 
Fortemente  

Discordo  

Nem 
concordo 
nem 
discordo  

Concordo  
Concordo 
Fortemente  

Os gestores devem tomar a 
maioria das decisões sem 
consultar seus 
subordinados.  

 

 

  

 

Muitas vezes é necessário 
para  um gerente agir com 
autoridade e poder ao lidar 
com subordinados.  

 

 

  

 

Raramente os gerentes 
devem pedir opiniões dos 
colaboradores.  

 

 

  

 

Os gerentes devem evitar 
"off- the-job”, contato social 
com os trabalhadores.  

 

 

  

 

Os funcionários não devem 
discordar com as decisões 
de gestão.  

 

 

  

 

Os gerentes não devem 
delegar tarefas importantes 
para os funcionários.  
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Finalmente, considerando as informações apresentadas no cenário hipotético, por favor, 

classifique cada declaração de acordo com a melhor maneira de descrever seu próprio 

comportamento dentro da equipe de Linda. 

 

 

Discordo 
Fortemente  

Discordo  

Nem 
concordo 
nem 
discordo  

Concordo  
Concordo 
Fortemente  

Eu gostaria de desenvolver 
e fazer recomendações ao 
meu gerente sobre 
questões que afetam o 
meu trabalho.       

Eu falaria e encorajaria 
outras pessoas do grupo a 
se envolverem em 
questões que afetam o 
grupo.       

Eu comunicaria minhas 
opiniões sobre problemas 
de trabalho ao meu 
gerente, mesmo que minha 
opinião fosse diferente e 
ela pudesse discordar de 
mim.       

Eu manteria meu gerente 
bem informado sobre 
questões em que minha 
opinião poderia ser útil para 
o meu grupo de trabalho.       

Eu me envolveria em 
questões que afetam a 
qualidade de vida no 
trabalho em minha equipe.       

Eu falaria no grupo com 
ideias para novos projetos 
ou sugeriria  mudanças nos 
procedimentos. 
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Qual é seu ano de nascimento? 

________________________ 

 

Qual é o seu sexo? 

(  ) Masculino  

(  ) Feminino 

 

Você já teve alguma experiência de trabalho? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

Você já teve um chefe ou supervisor? 

(  )Sim 

(  ) Não 

 

Qual é seu nível de escolaridade? 

_______________________________ 

 

Você teve alguma dificuldade durante a pesquisa ou quer dizer alguma coisa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B: Escala Liderança Humilde 

Expressed Humility scale, we used a nine-item measure of humble leadership 

developed by Owens, Johnson and Michell (2013).  

 

1. This person actively seeks feedback, even if it is critical. 

2. This person admits it when she doesn’t know how to do something. 

3. This person acknowledges when others have more knowledge and skills than 

herself. 

4. This person takes notice of others' strengths. 

5. This person often compliments other on their strengths. 

6. This person shows appreciation for the unique contributions of others. 

7. This person is willing to learn for others. 

8. This person is open to ideas of others. 

9. This person is open to advice of others. 

 

(Tradução) 

 

A Escala de expressão da liderança humildade, usada foi a de nove desenvolvida por 

Owens, Johnson e Michell (2013).  

 

1. Esta pessoa procura por feedback; 

2. Esta pessoa admite quando não sabe fazer alguma coisa; 

3. Esta pessoa reconhece quando outros têm mais conhecimento e habilidades 

do que ela mesma; 

4. Esta pessoa toma conhecimento dos pontos fortes dos outros; 

5. Esta pessoa cumprimenta frequentemente outro pelas suas forças; 

6. Esta pessoa demonstra apreciação pela contribuição única/ diferenciada dos 

outros; 

7. Esta pessoa deseja aprender com os outros; 

8. Esta pessoa é aberta a ideias dos outros; 

9. Esta pessoa está aberta ao conselho dos outros. 
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APÊNDICE C: Escala Distância de Poder 

 

Power distance. We used a six-item measure of power distance developed by Dorfman 

and Howell (1988) . 

 

1. Managers should make most decisions without consulting subordinates. 

2. It is frequently necessary for a manager to use authority and power when      

dealing with subordinates," 

3. Managers should seldom ask for the opinions of employees. 

4. Managers should avoid off-the-job social contacts with employees. 

5. Employees should not disagree with management decisions. 

6. Managers should not delegate important tasks to employees. 

 

 

(Tradução) 

Distância de poder. Usamos um seis-item medida de distância poder desenvolvido por 

Dorfman e Howell (1988)  

 

1. Os gestores devem tomar a maioria das decisões sem consultar seus 

subordinados. 

2. É muitas vezes é necessário para um gerente agir com autoridade e poder ao 

lidar com subordiados. 

3. Raramente os gerentes devem pedir as opiniões de colaboradores. 

4. Os gerentes devem evitar off-the-job contato social com os trabalhadores.  

5. Os funcionários não devem discordar com as decisões de gestão.  

6. Os gerentes não devem delegar tarefas importantes para os funcionários. 

 

  



73 

 

 

APÊNDICE D: VOZ 

We measured voice behavior with six items based on Van Dyne, Graham and 

Dienesch (1998) and Whithey and Cooper (1989) 

 

I would develop and make recommendations to my manager concerning issues that 

affect my work 

1. I would speak up and encourage others in the group to get involved in issues that 

affect the group 

2. I would communicate my opinions about work issues to my manager even if my 

opinion was different and she could disagree with me 

3. I would keep my manager well informed about issues where my opinion might be 

useful to my work group 

4. I would get involved in issues that affect the quality of work life in my team 

5. I would speak up in the group with ideas for new projects or changes in procedures 

 

(Tradução) 

Medimos comportamento de voz com seis itens baseados em Van Dyne, Graham e 

Dienesch (1998) e Whithey e Cooper (1989).  

 

1. Gostaria de desenvolver e fazer recomendações para o meu gerente em relação 

a questões que afetam o meu trabalho; 

2. Eu falaria e encorajaria outras pessoas do grupo a se envolverem em questões 

que afetam o grupo; 

3. Eu comunicaria minhas opiniões sobre questões de trabalho ao meu gerente, 

mesmo que minha opinião fosse diferente e ela pudesse discordar de mim. 

4. Eu manteria meu gerente bem informado sobre questões em que minha opinião 

poderia ser útil para meu grupo de trabalho; 

5.  Eu me envolveria em questões que afetam a qualidade da vida no trabalho em 

minha equipe; 

6. Eu falaria com o grupo ideias para novos projetos ou mudanças nos 

procedimentos. 
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APÊNDICE E: PERFORMANCE CRIATIVA 

We measured Creativity Performance based on the Torrance Test, that was formed 

from the 3 TTCT indexes (fluency, originality, flexibility), based on achievement 

criterion, by RUNCO, et al. 2010. 

 

The TTCT Verbal provides three separate norm-referenced assessments of 
creativity including:  
 

1. Fluency- ability to produce a large number of ideas with words; each task 

attempting to tap into a different ability or mental process. 

2. Flexibility- ability to produce a variety of ideas, shift from one approach to 

another, or use a variety of strategies.  

3. Originality- ability to produce ideas well beyond the obvious, commonplace, 

banal, or established.  

 

(Tradução) 

 

Medimos a Performance Criativa baseado no Teste de Torrance, que foi formado a 

partir dos 3 índices do TTCT (fluência, originalidade, flexibilidade), apresentado por 

RUNCO, et al. 2010. 

 

O TTCT Verbal fornece três avaliações separadas da criatividade relacionadas à 

norma, incluindo: 

1. Fluência- para produzir um grande número de ideias com palavras; cada 

tarefa tentando explorar uma habilidade ou processo mental diferente. 

2. Flexibilidade - capacidade de produzir uma variedade de ideias, mudar de 

uma abordagem para outra ou usar uma variedade de estratégias.  

3. Originalidade - capacidade de produzir ideias bem além do óbvio, banal, 

banal ou estabelecido. 


