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RESUMO 

 

Objetivo – O presente estudo busca identificar se a liderança autêntica impacta 

positivamente a performance da tarefa, por meio da confiança na liderança, além de 

verificar se tal impacto é moderado pela distância de poder dos indivíduos.  

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

propostos dois cenários hipotéticos que manipularam a liderança autêntica. Após a 

apresentação de um dos cenários (liderança autêntica alta e liderança autêntica 

baixa), foi solicitado que os participantes executassem uma tarefa. Em seguida, os 

participantes responderam aos questionários de liderança autêntica e distância de 

poder.  

Resultados – Foi demonstrado que a liderança autêntica afeta positivamente a 

performance da tarefa, porém, de forma direta, e não pela confiança na liderança, 

conforme expectativa prévia. Além disso, identificou-se a relação positiva entre o líder 

autêntico e a confiança, assim como a moderação dessa relação pela distância de 

poder.  

Limitações – A principal limitação da pesquisa foi a utilização de um cenário 

hipotético, ou seja, não existiu um líder real no experimento. Outra limitação, também 

associada ao cenário hipotético, encontrou-se na execução da tarefa. Sugere-se que 

a performance da tarefa, dentro do contexto organizacional, é mais complexa e sujeita 

a outras interferências. Complementarmente, os respondentes receberam a quantia 

de 0,70 centavos de dólar pela participação, o que pode ter contribuído como um viés 

nas respostas. 

Aplicabilidade do trabalho – As organizações podem investigar se comportamentos 

não autênticos da liderança podem estar comprometendo a performance da tarefa dos 

liderados, visto que os resultados demonstraram uma relação positiva e significativa 

entre liderança autêntica e performance da tarefa. Além disso, a liderança também 

pode buscar questões e valores individuais perante a distância de poder de cada 

liderado que condicionam a confiança na liderança. 

 



 

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

mais ética e transparente nas organizações. Nesse sentido, a liderança autêntica pode 

proporcionar organizações mais íntegras.  

Originalidade – Este é um dos poucos trabalhos que testam, por meio do 

experimento, se a liderança autêntica impacta a performance da tarefa, utilizando a 

distância de poder como variável moderadora.  

  

Palavras-chave: Liderança autêntica. Distância de poder. Confiança na liderança. 

Performance da tarefa.  

  

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado / Artigo Original.  

 

  

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT  

Aim – The present study aims at identifying whether authentic leadership grants a 

positive impact in task performance by means of trust in leadership – in addition to 

checking whether such impact suffers any interference from the power distance among 

the participants. 

Methodology – The research was conducted via an experiment in which two 

hypothetical scenarios, which manipulated authentic leadership, were presented. After 

showing one of the scenarios (high authentic leadership and low authentic leadership), 

the participants were asked to execute a task. Afterwards, the participants answered 

questionnaires on authentic leadership and power distance. 

Results – It was shown that authentic leadership positively affects task performance, 

albeit due to direct form, not due to trust in the leadership, according to previous 

expectation. Besides, it was identified a positive relationship between an authentic 

leader and trust, as well as the mediation of this relationship through power distance. 

Limitations – The main limitation in this research was the use of a hypothetical 

scenario, i.e., there was no real leader to perform the experiment. Another sort of 

limitation, also connected to the use of a hypothetical scenario, manifested itself in the 

execution of the task. It is suggested that task performance, within the organizational 

context, is more compex and subject to other forms of interference. In addition to that, 

those who answered the questionnaires were given U$0.70, which might have 

contributed as a sort of bias in the answers given. 

Applicability of the Study – Organizations may investigate wheter non authentic 

leadership may compromise the task performance of those being led, considering that 

the results manifest a positive and significant relationship between authentic 

leadership and performance. Apart from this, leadership may also identifiy individual 

questions and values in face of the power distance each person being led, which 

conditioned trust in the leadership. 

 

Contribution to Society – Authentic leadership contributes to a more ethical and 

transparent management of organizations. In this sense, authentic leadership may 

afford more straightforward organizations. 



 

 

Originality – This is one of the few researches to test, via experiment, whether 

authentic leadership affects task performance, using power distance as a moderator 

variable. 

 

Key-words: Authentic leadership. Power distance. Trust in leadership. Task 

performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema liderança é abordado há, pelo menos, duzentos anos na língua Inglesa 

(BERGAMINI, 1994), e, ao longo desse período, teóricos buscaram compreender 

como as características de um líder podiam torná-lo mais eficaz. Dessa forma, as 

organizações precisam de líderes eficientes e eficazes, capazes de influenciar e 

estimular pessoas em prol dos objetivos organizacionais (ROBBINS, 2005). 

Contrariamente a este contexto de eficiência e eficácia organizacional, 

escândalos de ordem ética envolvendo as lideranças governamentais e corporativas, 

ocorridos nas últimas décadas, demonstraram que a liderança pode agir em 

favorecimento de causas próprias, e isso tem sido combatido à medida que políticas 

de governança vêm sendo adotadas. No Brasil, a operação policial conhecida como 

Lava Jato é um exemplo recente desses escândalos éticos. Essa operação evidencia 

que líderes e gestores podem agir por meio de condutas não éticas, em favorecimento 

próprio, lesando as organizações. 

Esses escândalos imputaram na sociedade um desejo por líderes mais 

transparentes, éticos e confiáveis. Em vista disso, alguns estilos de liderança se 

destacaram, como a liderança transformacional, e mais recentemente a Liderança 

Autêntica (LA). 

A LA tem demonstrado melhor funcionamento nas empresas. Estudos 

apontaram que um líder autêntico melhora positivamente mais de 20 aspectos 

organizacionais, conforme apresentado na revisão de literatura realizada por Gardner 

et al. (2011).  

O estudo de Clapp-smith, Vogelgesang e Avey (2009) exemplifica a influência 

positiva da LA nas organizações. Os autores demonstraram que a LA impacta 

positivamente a performance financeira das empresas. Outro estudo apontou que a 

liderança autêntica melhorou a satisfação no trabalho (GIALLONARDO; WONG; 

IWASIW, 2010). Assim, ao longo das últimas décadas, os resultados de muitos 

estudos apresentaram que a LA desempenha um papel importante no comportamento 

organizacional. 

Observa-se, no entanto, que, embora os impactos positivos de um líder 

autêntico nas organizações estejam amplamente abordados na literatura, poucos 
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estudos apontam a influência da LA na performance da tarefa, demonstrando, 

portanto, uma lacuna a ser estudada.  

 Sob esse prisma, este trabalho buscou preencher esse gap na literatura e se 

propõe, então, a responder a seguinte questão-problema: O líder autêntico afeta a 

performance da tarefa? 

Pressupõe-se, ainda, que o impacto da liderança autêntica na confiança pode 

ser moderado pela percepção de distância de poder. Essa percepção de distância de 

poder está relacionada com o quanto o indivíduo aceita a distribuição desigual do 

poder. Dessa forma, acredita-se que uma pessoa com alta percepção da distância de 

poder confiará menos em seu líder, mesmo sendo ele autêntico. Isso porque pessoas 

com alta distância de poder não querem ser consultadas sobre as decisões, e agem 

conforme a ideia de que o melhor para a organização é que todas as resoluções sejam 

realizadas pela liderança (HOFSTEDE; HOFSTEDE; MINKOV, 2010). 

Objetivando responder a questão-problema, este trabalho investigou se a LA 

afeta a performance da tarefa, porém, não diretamente, mas pela confiança na 

liderança. Além disso, investigou-se também se a percepção da distância de poder do 

liderado moderou a relação da LA e a confiança na liderança. 

Para tanto, são estabelecidos três objetivos específicos. Primeiramente, 

realizou-se um experimento por meio da Plataforma Mturk. Em seguida, foram 

coletados dados por meio de questionários durante o experimento. E, por fim, foram 

realizados testes estatísticos para a análise das relações anteriormente descritas.  

Os resultados deste estudo demonstraram que a liderança autêntica afeta 

positivamente a performance da tarefa, porém, de forma direta, e não por meio da 

confiança na liderança, conforme expectativa prévia. Além disso, identificou-se a 

relação positiva entre o líder autêntico e a confiança, assim como a moderação pela 

distância de poder.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Liderança autêntica 

 

Observa-se, nos últimos anos, que as crises de liderança associadas aos 

diversos escândalos corporativos e governamentais de ordem ética têm fomentado 

maior preocupação da população sobre a atuação daqueles que ocupam cargos de 

gestão. Discussões sobre confiança, honestidade e transparência estão cada vez 

mais em evidência no âmbito da gestão. Nesse sentido, as teorias sobre lideranças 

transformacionais, e, mais recentemente, a teoria de liderança autêntica, também 

conhecida como LA (AVOLIO et al., 2004; MAY et al., 2003; WALUMBWA et al., 2008), 

ganharam enfoque na literatura. 

Na teoria da liderança autêntica, a autenticidade está relacionada com a 

verdade e/ou a realidade. Autenticidade é comumente confundida com sinceridade. 

Devemos esclarecer que sinceridade é o comportamento de ser verdadeiro perante o 

outro, já autenticidade é ser verdadeiro consigo mesmo (SOBRAL; GIMBA, 2012). 

Nesse sentido, Avolio et al. (2004) definem autenticidade como a habilidade de 

conhecer, aceitar e permanecer fiel a si mesmo; assim, o líder autêntico é aquele que 

age de acordo com os seus valores e princípios. 

Em uma definição mais refinada Ilies, Morgeson e Nahrgang (2005, p. 374) 

conceituam LA como aquela realizada por pessoas extremamente conscientes de 

seus valores e crenças, autoconfiantes, genuínas, confiáveis e fidedignas. Os autores 

acrescentam que líderes autênticos se concentram em criar um contexto 

organizacional positivo, fortalecendo seus seguidores com mensagens transparentes 

e fiéis aos seus valores.  

Corroborando com essa definição de LA, Sobral e Gimba (2012) realizaram um 

estudo com 213 executivos. Os resultados demostraram que o sistema de valores 

pessoais que priorizam a autotranscedência e a abertura à mudança, afetam a 

autenticidade do líder, o que levou os autores a concluírem que as prioridades 

axiológicas do líder autêntico proporcionam valores igualitários dentro das 

organizações. Portanto, este estudo sustentou a teoria da LA, no que tange a 

orientação do líder autêntico à harmonia coletiva organizacional. 
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Mediante essas características, a liderança autêntica conquista credibilidade, 

respeito e confiança de seus seguidores, influenciando-os a buscarem um grau de 

identificação com o líder. 

Sob esse prisma, Avolio et al. (2004) estudaram a influência de líderes 

autênticos sobre as atitudes e comportamento dos liderados, descobrindo-se, então, 

que a subordinação a líderes autênticos gera mais envolvimento com o benefício 

coletivo e motivação por meio da identificação pessoal. A identificação pessoal se 

refere ao processo pelo qual o líder passa a ser a referência para o liderado, uma vez 

que o comportamento autêntico envia uma forte mensagem aos seus seguidores. 

Nesse sentido, a relação líder-liderado é mais próxima, e os seguidores ficam mais 

dispostos a colaborarem prontamente e de forma engajada. Corroborando com esta 

ideia, Giallonardo, Wong e Iwasiw (2010) realizaram um estudo cujo resultados 

demonstraram que a LA afeta positivamente no engajamento dos seguidores. 

Com base em uma revisão de literatura abrangente e uma análise extensiva, 

Walumbwa et al. (2008) validaram quatro dimensões do líder autêntico e uma escala 

de LA que considera as seguintes dimensões: autoconsciência, processamento 

equilibrado, transparência relacional e perspectiva moral internalizada. Essas 

dimensões definem as características básicas do líder autêntico. 

A autoconsciência é o comportamento de constante reflexão das ideias, 

sendo o líder consciente do seu impacto no cotidiano das pessoas, por meio de sua 

exposição e interação. Já a transparência relacional é o oposto de um ser falso: para 

ser considerado autêntico, o líder necessariamente precisa ser transparente em seus 

posicionamentos e relações. A terceira dimensão, processamento equilibrado, está 

relacionada à análise objetiva dos pensamentos, sendo imparcial em suas decisões. 

Finalmente, a perspectiva moral se refere à conduta moral e ética.  

Outros autores também propuseram uma perspectiva moral, como Avolio e 

Gardner (2005) e May et al. (2003). Estes autores seguem o prisma de que a moral 

positiva é uma qualidade inerente da LA. Entretanto, alguns críticos discordam da 

inclusão dos aspectos moral e ético como qualidades da LA (SHAMIR; EILAM, 2005), 

e defendem que os aspectos que envolvem a moralidade são possíveis antecedentes 

e/ou consequência da LA. 

Essa dupla abordagem permanece presente até os dias atuais. Em um estudo 

relativamente recente, Hannah, Avolio e Walumbwa (2011) examinaram a influência 

da liderança autêntica no seguidor de comportamento ético e pró-social, mediada pela 
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coragem moral. Os autores reforçaram que é importante que o líder demonstre a 

perspectiva moral com o objetivo de reforçar a coragem ética. Em outro estudo 

(SWAIN; CAO; GARDNER, 2018), foi apresentado que uma LA com elevados 

comportamentos íntegros pode ascender os níveis dos Seis Sigma1 na gestão da 

qualidade. 

Assim, estudos afirmam que a LA ainda é uma teoria relativa, e sob esse prisma 

seus defensores incentivam os pesquisadores a investigarem relações que fortaleçam 

o construto da LA, assim como sua diferenciação pelas perspectivas éticas e morais. 

Nesse sentido, Cianci et al. (2014) realizaram um experimento testando questões 

éticas relacionadas ao processo de decisão. Os autores descobriram que líderes 

autênticos reduzem a tendência dos seguidores de ceder à tentação nas decisões que 

os beneficiaram. Nesse sentido, este estudo apontou que líderes autênticos 

influenciam seus seguidores com questões morais, inibindo-os de tomarem decisões 

antiéticas. Na conclusão deste estudo, os autores realizam um chamado aos 

pesquisadores, reforçando a necessidade que diferencia a LA por seus aspectos 

éticos. 

Em resposta ao chamado dos defensores da LA, Banks et al. (2016) realizaram 

uma pesquisa com a utilização técnicas de meta-análise para comparar os construtos 

de liderança autêntica e de liderança transformacional. O resultado demonstra que a 

LA tem um peso relativamente menor que a liderança transformacional para satisfação 

do seguidor, para satisfação do seguidor com o líder e para a performance da tarefa. 

A LA se diferenciou apenas em relação à performance do grupo. Desta forma, os 

autores concluíram que embora não exista uma diferença considerável entre os 

construtos (liderança autêntica e liderança transformacional), a LA apresenta 

dominância sobre performances do grupo em relação à liderança transformacional, e, 

assim como outros autores (CIANCI et al., 2014), este estudo realiza um chamado 

para os estudiosos examinem a LA em termos de relacionamento ético, para que, 

assim, o construto da LA potencialmente se diferencie. 

Independentemente dos aspectos morais, a literatura de liderança autêntica 

converge para a sugestão que líderes autênticos são confiantes, esperançosos, 

otimistas e resilientes (WALUMBWA et al., 2008). Desse modo, essas qualidades 

                                            
1 É um conjunto de práticas originalmente desenvolvidas pela Motorola para melhorar sistematicamente 
os processos ao eliminar defeitos. Um defeito é definido como a não conformidade de um produto ou 
serviço com suas especificações. 
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atraem os seguidores, estabelecendo bons aspectos na relação de trabalho e maior 

senso de auto eficácia nos subordinados (AVOLIO et al., 2004). Ao agirem de forma 

autêntica, os líderes autênticos estabelecem uma relação de confiança com seus 

liderados e o ambiente organizacional gerido pela LA proporciona satisfação no 

trabalho (GIALLONARDO; WONG; IWASIW, 2010). Assim, o seguidor satisfeito e 

confiante em seu líder tende a ser mais comprometido com a organização (AVOLIO 

et al., 2004), e a confiança na liderança emerge na literatura como um aspecto-chave 

na relação entre líder-liderado.  

 

2.2 Confiança no líder 

 

A confiança tem sido extensamente pesquisada no âmbito organizacional 

(DIRKS E FERRIN, 2002; MCALLISTER, 1995; PODSAKOFF; MACKENZIE; 

MOORMAN, 1990; ROUSSEAU et al., 1998). Sua ampla abordagem inclui a confiança 

nos contratos psicológicos, nas relações entre equipes e na comunicação 

organizacional, no gerenciamento de conflitos, e em diversos aspectos do 

comportamento organizacional (DIRKS; FERRIN, 2002). 

Nesse sentido, sugere-se que estabelecer relações de confiança é uma 

questão importante para as organizações. Segundo Zanini, (2016) um estilo de gestão 

baseado em confiança proporciona às empresas resultados mais eficientes, pois as 

relações de confiança são dotadas de autonomia e maior liberdade de ação. Desta 

forma, o indivíduo se sente estimulado a usar mais a criatividade, aumentando o seu 

empenho no desenvolvimento de suas atribuições.  

Ainda, segundo Zanini (2016), em organizações com elevadas relações de 

confiança, regras são implícitas, e os indivíduos compartilham as informações de 

forma informal. Em contraponto, organizações com baixas relações de confiança, as 

regras expressas são obrigatórias, e a utilização de instrumentos de controle são 

elevados. Assim, quanto maior a confiança em um ambiente de trabalho, mais 

autonomia e menos regras serão impostas. 

Para melhor compreensão sobre a importância da confiança nas organizações, 

faz-se necessário, primeiramente, entender o conceito de confiança. Confiança está 

relacionada à aceitação de vulnerabilidade perante o outro (SCHOORMAN; MAYER; 

DAVIS, 2007). Um dos conceitos mais utilizados é “a confiança é um estado 



16 

psicológico que compreende a intenção de aceitar a vulnerabilidade com base em 

expectativas positivas das intenções ou comportamento de outro” (ROUSSEAU et al., 

1998, p. 395,1998, tradução nossa). 

Em outras palavras, quanto mais o indivíduo aceita a vulnerabilidade perante o 

outro, maior é a sua confiança. Segundo Gillespie e Mann, (2004), a confiança nas 

organizações apresenta-se como dois comportamentos distintos: contar com os 

outros e confidenciar questões pessoais. Assim, a autora defende duas dimensões de 

confiança nas relações organizacionais, sendo elas: confiança pessoal e a 

profissional.  

A confiança pessoal está relacionada com o compartilhamento de questões 

particulares, intimas ou pessoais. Já a confiança profissional se relaciona com o 

compartilhamento de informações no ambiente de trabalho. Em outras palavras, a 

confiança profissional é o grau em que uma pessoa confia em seu colega de trabalho 

para desenvolver, representar, assumir e compartilhar informações sobre seus 

projetos no trabalho (GILLESPIE; MANN, 2004). 

McAllister (1995) sugere que a confiança se manifesta sob duas perspectivas: 

a confiança cognitiva e a afetiva. A confiança cognitiva é racional. O indivíduo utiliza 

de experiências acumuladas para tomar decisões e estabelecer relações com outras 

pessoas. Já a confiança afetiva contém um forte conteúdo emocional. O indivíduo que 

a utiliza é menos racional, e se vale de emoções para estabelecer relações de 

confiança com os outros. 

Nesse sentido, sugere-se que as relações com confiança são mais próximas, e 

por envolver o estado psicológico, a vulnerabilidade e a expectativa se apresentam na 

literatura de forma mais complexa. Rousseau et al. (1998) argumentam que é preciso 

estudar a teoria de confiança em diversos grupos, objetivando torná-la menos 

complexa. Desta forma, o autor sugere que o estudo de confiança seja retratado em 

multiníveis: indivíduos e grupos, entre organizações, entre relações de causa e 

efeito e como moderação. 

Abordando especificamente a relação de confiança entre líder e liderado, 

Mayer, Davis e Schoorman (1995) afirmam que a confiança é citada em diversas 

literaturas sobre a liderança. Isso ocorre porque em relações de confiança há 

comunicação mais fluida e ambiente de trabalho mais agradável. Desta forma, se o 

liderado confia em seu líder, ele tende a se envolver mais em seu trabalho. 
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Outro estudo apontou que a confiança na liderança mediou a relação entre a 

liderança transformacional e alguns comportamentos organizacionais, como 

altruísmo, consciência e cortesia (PODSAKOFF; MACKENZIE; MOORMAN, 1990). 

Essa mediação ocorre, segundo o estudo, porque a liderança transformacional 

desperta em seus seguidores maior grau de confiança e, consequentemente, os 

liderados agem com mais envolvimento dentro das organizações, impactando, 

portanto, comportamentos como cortesia e consciência. 

Tendo em vista que o construto da liderança autêntica é muito similar ao 

construto da liderança transformacional (BANKS et al., 2016), e tendo em vista ainda 

que a LA se comporta de forma próxima a seu liderado, espera-se que o líder autêntico 

sensibilize positivamente a confiança na liderança.  

 

 

2.3 Moderação pela distância de poder 

 

A distância de poder está relacionada com o grau de aceitação perante à 

distribuição desigual de poder (HOFSTEDE, 1991). Objetivando identificar o quanto 

um indivíduo aceita a distribuição desigual, Hofstede (1991) realizou um estudo em 

diversas subsidiárias da IBM, e por meio de cálculos estatísticos formulou o IDH 

(Índice de Distância Hierárquica).  

Este índice buscou responder a três questões. A primeira estava relacionada 

com o receio dos funcionários em expressarem desacordo com os gestores. A 

segunda questão abordava a percepção do estilo de liderança, ou seja, se a liderança 

era autocrática ou não. E a última estava relacionada à preferência pelo estilo de 

liderança.  

Sucintamente, em países com baixa distância de poder, funcionários preferem 

um estilo de liderança mais consultivo e aceitam menos a desigualdade da distribuição 

de poder. Em contraponto, países com alta distância de poder, os funcionários 

preferem uma liderança mais autocrática e aceitam mais a concentração de poder em 

uma pequena parcela da população. Nesse sentido, Hofstede, Hofstede e Minkov 
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(2010 p. 61, tradução nossa2) definem distância de poder como “a medida por aqueles 

que têm menos poder nas instituições e organizações de um país esperam e aceitam 

que o poder seja distribuído desigualmente”. 

Em outras palavras, cada país aceita mais ou menos a distribuição de poder 

desigual. A Malásia obteve o maior índice de distância de poder, pontuando 104. O 

Brasil também obteve uma pontuação considerada alta, marcando 69. Países como 

Japão, Itália e Argentina tiveram uma distância de poder média. Israel e Áustria foram 

classificadas com as menores distância de poder, com 13 e 11, respectivamente 

(HOFSTEDE, 1991). 

Reforça-se que esta classificação se encontra na qualidade de cultura nacional. 

Alguns autores realizaram estudos com percepções individuais sobre a distância de 

poder (BROCKNER et al., 2001; KIRKMAN et al., 2009). Dessa forma, o indivíduo 

pode perceber a distância de poder diferentemente do seu país. 

Indivíduos que aceitam a distribuição de poder de forma desigual (alta distância 

de poder) atuam com comportamentos diferentes dos indivíduos que não aceitam a 

distribuição de poder desigual (baixa distância de poder). Nesse sentido, entender a 

percepção individual sobre a distância de poder se torna relevante para a liderança 

das organizações (KIRKMAN et al., 2009). Por exemplo, subordinados com baixa 

percepção de distância de poder valorizam a sua participação nas decisões da 

empresa.  

Brockner et al. (2001) afirmam que uma pessoa com baixa distância de poder 

tende a compartilhá-lo com seus seguidores. De forma inversa, pessoas com alta 

distância de poder almejam poder continuamente e não gostam de compartilhá-lo com 

outros funcionários. 

Nesse sentido, pressupõe-se que a liderança autêntica estabeleça maior 

relação de confiança com os subordinados com baixa distância de poder, visto que a 

liderança autêntica atua com comportamentos consultivos, demandando iniciativas de 

sua equipe.  

De forma oposta, espera-se que quanto maior a percepção de distância de 

poder, menos o indivíduo confiará em seu líder. Isso porque, segundo Hofstede, 

Hofstede e Minkov (2010), subordinados com alta distância de poder tendem a 

obedecer regras, aceitar alto gap de remuneração entre executivos e liderados, e 

                                            
2 “the extent to which the less powerful members of institutions and organization within a country expect 
and accept the power is distributed unequally.” 
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esperar passivamente as ordens para execução de suas tarefas com disciplina. Em 

outras palavras, indivíduos com alta distância de poder mantêm relacionamentos 

distantes com sua liderança. 

Pelo exposto, a relação da liderança autêntica, afetando de forma positiva a 

confiança na liderança, pode estar condicionada à percepção individual da distância 

de poder. Isso significa que a confiança na liderança pode ser mais forte ou mais fraca, 

dependendo de como o indivíduo percebe a distância de poder.  

 

2.4 Performance 

 

No âmbito organizacional, as empresas precisam apresentar resultados que 

satisfaçam as partes interessadas (DRUCKER, 1999). Para obter esses resultados, 

as empresas estão em constante processo de adaptação, renovação, investimento, 

treinamento e desenvolvimento de todos os departamentos. Nesse sentido, a soma 

de todos esses esforços, atrelados a determinados comportamentos, como a 

proficiência da tarefa, boa comunicação e disciplina, podem resultar em melhor 

performance (MOTOWIDLO; HARRISON, 2013). 

Motowildlo e Harrison (2013, p. 82, tradução nossa) definem performance como 

“o valor total esperado pela organização dos episódios comportamentais discretos que 

um indivíduo realiza durante um período de tempo padrão”. Assim, as empresas 

esperam que determinados comportamentos influenciem os resultados de forma 

positiva. Dessa forma, quanto melhor o resultado, melhor será a avaliação da 

performance organizacional. 

Borman e Motowidlo (1993 apud MOTOWIDLO; HARRISON, 2013, p. 87) 

defendem a ideia de que a performance está dividida em duas perspectivas: 

performance da tarefa e performance contextual. A performance da tarefa está 

relacionada à execução de processos organizacionais com excelência. Em outras 

palavras, uma boa performance da tarefa consiste em transformar diretamente, e de 

forma eficaz, a matéria-prima em bens e serviços. Assim, empresas com melhores 

performances nas tarefas, são mais efetivas, pois conseguem entregar bens e 

serviços com menos desperdícios de tempo e dinheiro. 

Operação de máquinas, ensinamento em uma escola, atendimento ao telefone, 

e vendas, são exemplos de tarefas. Em relação à tarefa “vendas”, Luu (2019) 
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apresentou que o liderado influenciado por um líder autêntico pode apresentar melhor 

performance em vendas.  

Além das tarefas relacionadas à execução de processos, há ainda as tarefas 

mais técnicas, como aquelas que dependem de uma análise, planejamento, 

coordenação e supervisão, por exemplo.  

Assim, quando essas tarefas, técnicas ou não, são realizadas de forma 

eficiente e eficaz, geram um valor positivo para as organizações. Inversamente, 

quando praticadas ineficientemente, estabelecem um valor negativo para as 

empresas (MOTOWIDLO; HARRISON, 2013). 

A prática ineficiente das tarefas, ocasionando performance ruim, pode estar 

relacionada com o comportamento rude da liderança. Porath e Erez (2007) realizaram 

um experimento investigando o impacto de comportamentos grosseiros da liderança 

sobre a performance da tarefa. O experimento consistiu no recrutamento de 98 

estudantes de graduação. Os recrutados foram expostos a condições experimentais, 

incluindo a grosseria do líder (pesquisador) antes da realização da tarefa. A tarefa 

desse estudo consistia na resolução de dez anagramas (palavras embaralhadas 

propositalmente). Descobriu-se, então, que comportamentos rudes afetavam a 

performance da tarefa. Assim, a performance da tarefa não depende somente da 

pessoa que a executa, mas também das influências exercidas pelo contexto, neste 

caso específico, o comportamento do líder. 

Sob o contexto da segunda perspectiva de performance – a contextual – ela 

está relacionada a comportamentos que contribuem para a eficácia organizacional. 

Nesse sentido, as pessoas podem contribuir para uma boa performance contextual de 

várias formas (MOTOWIDLO; BORMAN; SCHMIT, 1997). Uma delas, por exemplo, é 

com comportamentos empáticos. Ao ser empático, o indivíduo desperta no outro, 

sentimentos positivos e contribui para um ambiente de trabalho mais agradável. Desse 

modo, o somatório de diversos comportamentos positivos contribui para uma boa 

performance contextual. 

Motowidlo, Borman e Schmit (1997) complementam essa teoria de performance 

da tarefa e contextual, acrescentando as diferenças individuais em ambas as 

performances. Sob essa perspectiva, os autores expuseram que a performance 

depende da habilidade cognitiva da pessoa para realizá-la, e, nesse sentido, a boa 

performance depende da habilidade cognitiva individual. 
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Destarte, conforme afirmam Motowidlo e Harrison (2013), performance está 

relacionada com o desenvolvimento de estratégias no campo da psicologia, voltadas 

para selecionar, motivar, envolver e desenvolver pessoas. Portanto, essa relação 

entre comportamento, resultados e performance ajuda a compreender porque 

investigar performance no âmbito organizacional tem atraído estudiosos desde a 

década de 1980. 

Segundo Motowidlo e Harrison (2013), um dos primeiros achados sobre 

performance foram revelados na década de 1980. Uma meta-análise identificou que 

o conhecimento mediava o impacto da habilidade na performance. Desde então, 

muitos outros estudos foram realizados. Campbell (1990, apud CORTINA; LUCHMAN, 

2013, p. 150) abordou em seu trabalho o que ele chamou de determinantes diretos da 

performance, sendo eles: conhecimento declarativo, conhecimento e habilidade 

procedimental e motivação. Mais uma vez, o conhecimento e a habilidade aparecem 

no contexto da performance.  

Um estudo mais recente (NEWMAN et al., 2019) investigou a percepção dos 

funcionários sobre a eficácia dos sindicatos, e se uma percepção positiva influenciava 

o desempenho no trabalho. Descobriu-se, então, uma relação positiva entre estas 

variáveis e consequentemente uma melhora na percepção de segurança no trabalho 

dos empregados e na confiança deles no gerenciamento da empresa.  

Outro estudo apresentou que o gerenciamento do projeto de trabalho, práticas 

de Recursos Humanos (RH) e CEO transformacional, moderado pela implementação 

da estratégia, impactam positivamente a performance da empresa (MURRAY et al., 

2013). Mais uma vez, o campo da psicologia emerge na performance organizacional 

para apresentar como as práticas de RH podem influenciar o comportamento dos 

empregados e afetar a performance. Além disso, este estudo também abordou a 

liderança transformacional que, por meio de seu comportamento inspirador, impacta 

a performance. 

Sob esse prisma de liderança e performance, diversos estudos apontam que a 

liderança transformacional impacta positivamente na performance (LEPAK; HONG, 

2009; MOTOWIDLO; BORMAN; SCHMIT, 1997; PODSAKOFF; MACKENZIE; 

MOORMAN, 1990). Especificamente sobre a LA, um estudo demonstrou, por 

exemplo, que a percepção dos seguidores da LA impacta na performance financeira 

(CLAPP-SMITH; VOGELGESANG; AVEY, 2009).  
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Outros defensores da LA (GARDNER et al., 2005) abordaram a performance 

no contexto da autenticidade. Eles propuseram uma teoria em que as relações 

autênticas entre líder e liderado elevavam os níveis de confiança dos seguidores no 

líder, assim como o engajamento, bem-estar no trabalho e performance sustentável.  

Assim, Gardner et al. (2005) chamam de performance sustentável aquela que 

não é resultante de um líder autêntico, ou seja, um líder não autêntico tenta conquistar 

a confiança de seus seguidores de outras formas, com exemplo, atrair seguidores por 

meio do carisma. Dessa forma, os autores afirmam que esta relação não é 

sustentável, uma vez que, a qualquer momento, o líder não autêntico pode trair a 

confiança de seus seguidores, tendo em vista que utiliza de artifícios relacionais para 

atrair e influenciar seguidores.  

Em suma, a LA tende a conquistar uma performance sustentável, uma vez que 

o líder autêntico age de acordo com os seus valores e de forma transparente.  
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3 FRAMEWORK 

 

 

Quadro 1 – Framework da Pesquisa 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

O quadro 1 apresenta o modelo de pesquisa proposto. Conforme exposto 

anteriormente, esperasse que a liderança autêntica afete positivamente a confiança 

no líder, surgindo, então, a primeira hipótese:  

 

H1: A liderança autêntica afeta positivamente a confiança na liderança? 

 

A segunda hipótese está relacionada com a possível moderação da distância 

de poder entre a relação da LA e a confiança.  

 

H2: A relação entre liderança autêntica e confiança é moderada pela 

distância de poder, de modo que quanto maior a distância de poder, mais fraca 

é a relação direta? 

 

Sob o prisma de performance da tarefa, e levando em consideração o exposto 

anteriormente sobre a confiança no líder autêntico, pressupõe-se que o liderado 

confiante em seu líder obterá melhor performance ao executar alguma tarefa. Nesse 

sentido, propõe-se então, a terceira hipótese: 
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H3: A confiança no líder autêntico afeta a performance da tarefa? 

 

Nesse contexto, estabelecer uma relação de confiança entre líder e liderado, 

pautada na autenticidade do líder, pode contribuir para que o líder autêntico afete 

positivamente a performance da tarefa não de forma direta, ou seja, a confiança no 

líder pode mediar esta relação. Deste modo, apresenta-se a quarta hipótese:  

 

H4: A confiança no líder intermedeia a relação da liderança autêntica e a 

performance da tarefa? 

Não havendo a mediação da confiança na relação da liderança autêntica com 

a performance da tarefa, propõe-se a quinta hipótese: 

H5: A liderança autêntica afeta positivamente e diretamente a 

performance da tarefa?  
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

      

4.1 Participantes  

 

As hipóteses da pesquisa foram testadas através de um experimento. O 

experimento foi realizado através do serviço disponível na Amazon Mechanical Turk 

(Mturk). Tendo em vista que esse serviço não está disponível no Brasil, os 

respondentes foram todos americanos. A plataforma de coleta ficou aberta por um dia 

e neste período 175 indivíduos participaram do experimento. A variação de idade dos 

participantes foi entre 17 e 66 anos (média = 32 anos; desvio padrão = 0,50). Em 

relação ao sexo, 78 participantes eram do sexo masculino e 97 do sexo feminino. 

Em relação à experiência anterior de trabalho, em média, 98% afirmaram que 

já haviam tido experiência anterior, e 94% já trabalharam sobre algum tipo de 

supervisão. Quanto à escolaridade, 1 indivíduo possuía apenas o fundamental e 19 

possuíam o ensino médio. Além disso, 44 estavam cursando a graduação e 110 já 

haviam concluído o Bacharelado. Em nível de pós-graduação, somente um mestre 

respondeu. 

Os participantes foram divididos aleatoriamente entre dois cenários (liderança 

autêntica alta e baixa), em um design experimental entre grupos, em que o estilo de 

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

propostos. Observa-se na Tabela 1, as características dos participantes de dois 

grupos. A homogeneidade entre os grupos foi verificada pelo teste de Levene (idade 

e experiência), por teste binomial de aderência (sexo e liderança) e por X2 (liderança). 

Em todas as variáveis, verificou-se que os grupos eram estatisticamente semelhantes 

(p>0.05) e assim podiam ser comparados. 
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Tabela 1 – Características da amostra 

 Liderança autêntica 
alta 

Liderança autêntica 
baixa 

P 
(Levane ou 

Qui-quadrado) 

Idade (anos) 31.5 ± 9.6 33.1 ± 9.8 0.668 

Sexo 
M = 33 (41.3%) 

F = 47 (58.8%) 

M = 45 (47.4%) 

F = 50 (58.8%) 
0.448 

Experiência 
profissional 

(anos) 
1.0 ± 0.1 1.0 ± 0.1 0.794 

Liderança 
Alta = 4 (5.0%) 

Baixa = 76 (95.0%) 

Alta = 7 (7.4%) 

Baixa = 88 (92.6%) 
0.55.3 

 

Níveis de 
formação 

Fundamental = 1 (1.3%) 

Ensino médio = 8 
(10.0%) 

Associado, mas não 
cursando = 8 (10.0%) 

Cursando graduação = 9 
(11.3%) 

Bacharel = 54 (67.5%) 

Mestre = 0 (0.0%) 

Fundamental = 0 
(0.0%) 

Ensino médio = 11 
(11.6%) 

Associado, mas não 
cursando = 20 (21.1%) 

Cursando Graduação = 
7 (7.4%) 

Bacharel = 56 (58.9%) 

Mestre = 1 (1.1%) 

0.247 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.2 Procedimento 

 

Antes de visualizar um dos cenários, os participantes foram informados que 

estavam fazendo parte de uma pesquisa acadêmica que abordava uma situação 

hipotética de trabalho (Apêndice A). Depois dessa informação, foi explicado o contexto 

organizacional, apresentando aos participantes sua função, que se tratava de uma 

simulação como escritor e revisor na editora criadora do Puzzle Books (Apêndice B). 

Em seguida, os recrutados visualizavam um dos cenários (liderança autêntica 

alta ou liderança autêntica baixa). No primeiro cenário (Apêndice C), denominado 

“liderança autêntica alta”, os participantes eram apresentados a um superior imediato 
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(“Jamie”) com características e comportamentos centrais de um líder autêntico, e, 

desta forma, o líder apresentou comportamentos consistentes com as quatro 

dimensões autênticas de liderança delineadas por Walumbwa et al. (2008). Já no 

cenário denominado de “liderança autêntica baixa” (Apêndice D), o cenário retratava 

um chefe com comportamentos opostos ao do líder autêntico. Os cenários foram 

retirados do experimento realizado por Cianci et al. (2014). 

Em seguida, foi solicitado que os participantes realizassem uma tarefa 

supostamente requisitada pelo superior imediato (Apêndice E). A tarefa consistia na 

resolução de anagramas. Esta parte do experimento (a tarefa em si) foi utilizada no 

estudo realizado por Porath e Erez (2007). 

 Depois, os participantes responderam ao bloco de liderança autêntica 

(Apêndice F), em um experimento proposto e aplicado por Cianci et al. (2014). Nesta 

etapa, os participantes respondiam sobre as suas percepções com relação ao superior 

imediato.  

Posteriormente, os respondentes eram levados a avaliar sua percepção em 

relação à distância de poder (Apêndice G), respondendo sobre a escala de distância 

de poder (DORFMAN; HOWELL, 1988). Depois, respondiam sobre a escala de 

confiança no líder (PODSAKOFF; MACKENZIE; MOORMAN, 1990), avaliando o 

quanto concordavam com os aspectos de confiança no líder daquele cenário 

hipotético (Apêndice H). E, por fim, o questionário era finalizado com perguntas 

demográficas (Apêndice I). 

 

 

4.3 Medidas 

 

Os Alpha de Cronbach das medidas foram superiores a 0,7, conforme 

apresentado na Tabela 2, demonstrando, desse modo, a confiabilidade dos 

construtos.  
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Tabela 2 – Alfas das medidas 

 

                                                        Fonte: Elaborado pela autora 

  

– Performance da tarefa: para mensurar, os recrutados executaram a tarefa 

adaptada do estudo de Porath e Erez (2007), cuja tarefa consistia em resolver 5 

anagramas. Foi avaliado o percentual de anagramas resolvidos no tempo máximo 

cronometrado de 5 minutos. 

– Liderança autêntica: utilizou-se a escala utilizada no estudo de Cianci et al. (2014) 

para medir a autenticidade do líder. Para isso, os participantes responderam os 4 itens 

propostos pelos autores que incluíam afirmações como: “Jamie toma decisões com 

base em suas crenças básicas” e “Jamie está disposto a admitir erros quando eles 

são feitos”. Utilizou-se a escala Likert de 5 pontos, variando entre 1 = discordo 

totalmente e 5 = concordo totalmente. 

– Distância de poder: a distância de poder foi medida com uma escala de seis itens 

desenvolvido por Dorfman e Howell (1988). Tal escala mede a aceitação da 

distribuição do poder desigual, e utiliza afirmações como: “os gestores devem tomar 

a maioria das decisões sem consultar subordinados” e “raramente os gerentes devem 

pedir as opiniões dos funcionários”. Os participantes avaliaram o quanto concordam 

ou discordam com as afirmativas utilizando uma escala Likert de 5 pontos 

– Confiança no Líder: para mensurar a confiança no líder dos participantes, utilizou-

se a escala de seis itens baseados em Podsakoff, Mackenzie e Moorman (1990). Essa 

escala descreve a percepção dos participantes em relação à confiança na liderança, 

em afirmações como: “Jamie nunca tentaria obter uma vantagem enganando os 

trabalhadores” e “Sinto uma forte lealdade a Jamie”. Como nos construtos anteriores, 

os participantes avaliaram as afirmações da escala utilizando a escala Likert de 5 

pontos.  

Variável Alpha

Performance da Tarefa 0,79

Liderança Autêntica 0,89

Distância de Poder 0,84

Confiança 0,89
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5 RESULTADOS  

 

5.1 Estatística Descritiva 

Inicialmente, foi realizada uma análise descritiva dos dados, na qual foram 

observadas as correlações variáveis deste estudo, conforme detalhados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Correlação entre as variáveis do estudo 

Matriz de Correlação 

 n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liderança autêntica 1 175 1 
        

Distância de poder 2 175 0.239 1 
       

Confiança no líder 3 175 0.798 0.241 1 
      

Performance da tarefa 4 175 -0.06 -0.31 -0.02 1 
     

Idade 5 174 -0.12 -0.08 -0.07 0.029 1 
    

Sexo 6 175 0.008 -0.07 -0.07 0.072 -0.14 1 
   

Experiência profissional 7 175 -0.05 -0.11 -0.05 0.219 0.003 0.011 1 
  

Trabalho sob supervisão 8 175 -0.02 -0.19 -0.02 0.183 -0.07 0.097 0.193 1 
 

Nível educacional 9 175 0.093 0.05 0.121 0.031 0.008 -0.04 0.119 0.026 1 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

5.2 Manipulation Check 

Para checar a diferença na percepção de autenticidade nos dois grupos, 

realizou-se uma Anova, que demonstrou que no cenário no qual o líder autêntico foi 

apresentado (M = 3,90; desvio padrão = 0,93; p<0.01), a percepção sobre o 

comportamento autêntico do líder foi significativamente superior à exposta no cenário 

de baixa autenticidade (M = 2,39; desvio padrão = 0.1,13; p<0.01). Desta forma, 

confirma-se o funcionamento da manipulação de forma que aqueles que foram 

apresentados ao cenário de alta autenticidade perceberam seu líder como mais 

autênticos do que aqueles no cenário de baixa autenticidade. 
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5.3 Teste de Hipóteses 

Para testar as hipóteses, cinco modelos foram estimados. No modelo 1 (Tabela 

4), os resultados confirmaram o efeito direto da liderança autêntica sobre a confiança 

dos participantes (b = 1.29; p =<0,0001), confirmando a Hipótese 1. 

Quando analisado o efeito moderador da distância de poder na relação entre 

liderança autêntica e confiança, encontrou-se efeito significante (b = -0,75; <0.0001), 

conforme indicado no Modelo 3, de forma que quanto maior a percepção de distância 

de poder, menor o efeito da liderança autêntica sobre a confiança, o que confirma a 

Hipótese 2. 

O efeito direto da liderança autêntica na performance também foi significante, 

conforme Modelo 5 (b = 0,898; p <0.10), confirmando a Hipótese 5. Para testar a 

Hipótese 4, que propõe o efeito indireto da liderança autêntica na performance da 

tarefa, realizou-se teste em que a variável confiança é a mediadora entre essas duas 

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

variável dependente, neste caso, a liderança autêntica sobre o mediador, seja 

significante, assim como o efeito do mediador sobre a variável independente 

(performance da tarefa) seja significante. Conforme reportado na Tabela 4, não houve 

a confirmação da mediação, pois conforme apresenta o Modelo 4, não houve 

resultado significante da variável mediadora (confiança) na variável independente 

(performance da tarefa), nos levando a rejeitar as Hipóteses 3 e 4.  
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Tabela 4 – Regressão múltipla 

 DV: Confiança DV: Tarefa 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Liderança 
autêntica 

1.2885*** 1.2711*** 3.3525***  0.0898† 

Distância de 
Poder 

 0.2674*** 0.5968***   

Moderação: 
DP 

  -0.7449***   

Confiança    -0.0043  

_cons 2.5053*** 1.7678*** 0.8594*** 0.7834*** 0.7289*** 

N 175 175 175 175 175 

F 96.1665 59.9601 60.1029 0.0371 3.5216 

*** p<0.0001; † p<0.10 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo buscou identificar se a liderança autêntica impactava na 

performance da tarefa por meio da confiança na liderança. Além disso, buscou-se 

também verificar se esse impacto é moderado pela percepção da distância de poder. 

Objetivando responder essas relações, esse trabalho realizou um experimento 

pela Plataforma Mturk. Os resultados demonstraram que a LA afeta positivamente a 

confiança na liderança. Este achado corrobora a afirmação de Ilies, Morgeson e 

Nahrgang (2005), de que a confiança na LA é conquistada por meio do contexto 

organizacional positivo proporcionado pela própria LA. Adicionalmente, este resultado 

pode ser explicado por Gardner et al. (2005), que relatam a existência de uma relação 

de confiança entre o líder autêntico e o liderado, proporcionada pela proximidade e 

transparência entre eles. Nesse sentido, esta relação positiva e significativa reforça a 

importância do estilo de liderança autêntico nas organizações. 

Em relação à percepção de distância de poder do liderado, não foi encontrado 

na literatura até o presente momento um estudo que, por meio de experimento, teste 

a moderação da distância de poder na relação do líder autêntico e confiança na 

liderança. Desta forma, este trabalho apresentou-se de forma inédita. O resultado 

desse teste único foi o efeito moderador negativo e significativo da variável distância 

de poder nesta relação. Isso significa que quanto maior a distância de poder, mais 

fraca é a relação direta da LA na confiança. Portanto, subordinados que têm uma 

percepção de alta distância de poder, mantêm relações distantes de líderes 

autênticos, e consequentemente ocorre o enfraquecimento da relação líder-liderado 

fazendo com que a magnitude da confiança na liderança seja tênue. 

Contrariamente à expectativa inicial, a confiança na liderança não mediou a 

relação da LA com a performance da tarefa. Esperava-se que a LA, por meio de seu 

comportamento transparente e fiel aos seus valores, gerasse maior confiança na 

liderança e, consequentemente, afetasse positivamente a performance da tarefa. 

Presume-se, então, que o cenário hipotético não proporcionou a experiência da 

construção de relação de confiança que seria necessária para que o impacto desta 

relação positiva fosse significativo. Sendo assim, os resultados encontrados não 

permitem descartar que a relação entre LA e performance seja mediada pela 

confiança. 
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Independentemente da mediação pela confiança, o presente estudo 

demonstrou que a liderança autêntica influi direta e positivamente na performance da 

tarefa. Uma aplicabilidade imediata desse achado é que as organizações devem 

encarar a LA como um estilo a ser considerado. Essas evidências dão robustez aos 

resultados de Clapp-Smith, Vogelgesang e Avey (2009) que verificaram performances 

significativamente superiores em funcionários da área financeira subordinados a 

líderes autênticos. 

Assim, as empresas devem encarar a LA com um estilo de liderança importante 

dentro das organizações, pois além do impacto direto na performance, o que 

proporciona as empresas mais efetividade, a LA através do seu comportamento 

integro, contribui para uma sociedade melhor. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Embora os impactos positivos de um líder autêntico nas organizações estejam 

amplamente abordados na literatura, poucos estudos apontaram, até o presente 

momento, a influência da LA na performance da tarefa. Além disso, não foi localizado 

uma pesquisa que investigasse essa relação mediada pela confiança na liderança e 

moderada pela distância de poder. Portanto, reforça-se que este modelo se 

apresentou de forma inédita.  

Os resultados obtidos a partir desse modelo, fornecem evidências de que a 

liderança autêntica pode proporcionar melhores resultados para as organizações. Em 

outras palavras, esse achado demonstra que empresas geridas por líderes autênticos 

possuirão melhores performances nas tarefas, consequentemente, serão mais 

efetivas. 

Nesse sentido, as empresas precisam encarar a LA como um estilo de 

liderança a ser considerado dentro das organizações. Além disso, este estudo 

demonstrou que a moderação da distância de poder na relação do líder autêntico e 

confiança na liderança é uma importante descoberta, pois a liderança pode identificar 

questões e valores individuais relacionados com a distância de poder de cada liderado 

que condiciona a confiança na liderança. 

Em suma, os resultados desse trabalho demostraram-se relevantes para área 

da gestão, visto que as organizações, conscientes que LA melhora a performance da 
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tarefa, podem investigar se comportamentos não autênticos da liderança estão 

afetando a performance da tarefa.  
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7.1 LIMITAÇÕES E PESQUISAS FUTURAS 

 

Apesar desse modelo apresentar resultados úteis no âmbito organizacional, 

este estudo apresenta algumas limitações. A primeira limitação está relacionada com 

os cenários hipotéticos. A ausência de um líder real pode ter contribuído para a 

fragilidade dos dados no que tange a confiança na liderança. Adicionalmente, a tarefa 

dentro do contexto organizacional poderia ter sido executada com menos ou mais 

performance, visto que o comportamento organizacional é mais complexo. 

Além disso, embora a Plataforma Mturk disponha de um acesso para pessoas 

dispostas a contribuírem com o trabalho, tal disposição está relacionada com o valor 

recebido pela participação. Assim, pode ser que os respondentes tenham contestado 

de forma rápida, sem a devida atenção, objetivando o pagamento por sua 

participação, podendo limitar a qualidade nas respostas. 

Pelo exposto, sugere-se, portanto, que o modelo deste experimento seja 

realizado em ambientes organizacionais, com execução de tarefas reais, imersas em 

contextos organizacionais reais, e, evidentemente, relações reais entre líderes e 

liderados. Desta forma, a replicação deste modelo em um ambiente organizacional 

validaria ainda mais os resultados encontrados.   
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