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Resumo 

 

O ERRO, fenômeno sempre presente nas nossas vidas, e a LIDERANÇA, tópico 

mais estudado em Ciências Sociais, são o foco e os temas desta dissertação. Com 

uma abordagem moderadamente positivista, dois questionários (EOQ e MLQ) foram 

aplicados a 125 líderes em 27 organizações no Brasil. A partir dos dados coletados, 

buscou-se avaliar exploratoriamente as correlações entre os fatores de tratamento 

do erro e os fatores que medem os estilos de liderança, segundo um dos modelos 

da Escola Transformacional. Também foram realizadas múltiplas regressões para se 

verificar de que forma os fatores de liderança poderiam predizer os de tratamento do 

erro. A pesquisa exploratória produzida neste trabalho traz importantes relações 

entre os fatores que compõem os dois construtos: por exemplo, Consideração 

Individual é significativo ao estimular o Aprendendo com os Erros, este achado pode 

ser facilmente aplicado em diferentes organizações e de forma independente de 

grupos. O receio e o medo, causados pelo erro, crescem com uma Gestão por 

Exceção (passiva) e, diminuem, caso haja o compartilhamento dos objetivos e da 

visão de longo prazo pelo líder. A Antecipação ao Erro também apresenta diferenças 

entre fatores característicos da Liderança Transformacional e do estilo Laissez-Faire. 

Enquanto o desafio das idéias, valores e crenças pelo líder eleva a Antecipação ao 

Erro, uma Gestão por Exceção (passiva) reduz a mesma. Pensando sobre Erros 

também apresenta relações inversas para os estilos de Liderança Transacional e 

Laissez-Faire. O tempo como gestor e o tempo na posição também apareceram 

como significativos para Tensão Causada pelo Erro, Antecipação ao Erro e 

Pensando sobre os Erros, todos eles fatores do Questionário de Orientação para o 

Erro (EOQ). 

Os resultados encontrados são muito úteis, por terem aplicação para as 

organizações e para os indivíduos, e podem ser usados em processos de seleção, 

treinamento e na avaliação da adequação do estilo dos líderes para o ambiente da 

organização. O estudo conclui com argumentos que é fundamental que o ERRO 

faça parte da agenda das organizações, bem como que os líderes o assumam no 

seu dia a dia. 
 

Palavras-Chave 

Erro, Tratamento do Erro, Liderança, Liderança Transformacional, Questionário de 

Orientação ao Erro, EOQ, MLQ.  
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Abstract 

 

ERROR, a phenomenon always present in our lives, and LEADERSHIP, the most 

studied topic in Social Sciences, are the subjects of this master’s dissertation. With a 

moderate positivist approach, two questionnaires (EOQ and MLQ) were applied to 

125 leaders in 27 organizations in Brazil. Based on the data collected, an exploratory 

correlation analysis was performed to assess the relation among error orientation 

factors and the factors that measure the leadership style, according to one of the 

models from the Transformational School of Leadership. Multiple regressions were 

also performed to ascertain how the leadership factors could predict the error 

orientation factors. The exploratory research produced in this study revealed 

important relationships among the factors composing the two constructs: for 

example, Individual Consideration is significant to stimulate Learning from Errors, a 

finding that can be easily applied on different organizations and independently from 

groups. The fear caused by error grows with a Management by Exception (passive) 

and decreases if the leader shares the goals and the long term vision. Error 

Anticipation also shows differences between factors of Transformational Leadership 

and Laissez-Faire style. While challenging ideas, values and beliefs by the leader 

increases Error Anticipation, Management by Exception (passive) reduces it. 

Thinking about Errors also presented inverted correlation to Transactional 

Leadership and Laissez-Faire. Time as manager and time in the position also 

appeared as significant for Error Strain, Error Anticipation and Thinking about Errors, 

all of them factors of the Error Orientation Questionnaire (EOQ). 

The study results can be very useful, with applications for organizations and 

individuals, and they can be used in selection processes, training programs, as well 

as in evaluating the suitability of a given leadership style for the organization 

environment. The conclusion of the study provides arguments on why it is essential 

that ERROR becomes an integral part of the organizations agenda, and that leaders 

assume it in their daily routine. 
 

 

Key-words 

Error, Mistake, Error Orientation, Leadership, Transformational Leadership, 

Orientation Error Questionnaire, EOQ, MLQ 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O erro é um fenômeno presente no dia a dia e impacta a todos nós, como 

indivíduos, e também às organizações. Ele pode ser visto e interpretado sob 

diferentes ópticas e cada ramo das Ciências Sociais usa uma visão específica para 

analisar e interpretar este fenômeno. 

Como alguns exemplos de erros que marcaram a sociedade, podemos citar os 

conhecidos desastres do Titanic (1912), Chernobyl (1986), vôo TAM 3054 (2007) e o 

vazamento de petróleo no Golfo do México (2010). A maior parte destes erros ficou 

conhecida em função dos impactos e consequências deixados. O navio que foi 

inaugurado dias antes e fazia sua primeira travessia deixou 1517 mortes. O acidente 

nuclear gerou mais de 50 mortes diretas e estima-se que o número chegue a 4000 

devido ao aumento do risco de câncer para as pessoas expostas; no total mais de 

350 mil pessoas foram evacuadas da região. O acidente aéreo mencionado causou 

199 mortes, com 12 vítimas no solo, quando a aeronave tentou pousar no aeroporto 

de Congonhas. O vazamento de petróleo, um dos piores que o mundo já viu, foi 

cerca de 4,9 milhões de barris (aproximadamente 780 milhões de litros) que 

vazaram no Golfo do México e, com a explosão, 11 trabalhadores perderam suas 

vidas na plataforma. 

Olhando para dentro das organizações, temos diversos tipos de erros mais comuns 

e que muitas vezes não são tratados, chegando quase a passar despercebidos, 

como o atraso no lançamento de um produto, a produção de peças defeituosas, o 

não cumprimento de um procedimento de segurança, formulários não preenchidos 

corretamente, a falta de manutenção preventiva, entre muitos outros. Van Dyck et al. 

(2005, p. 1228) chegam a afirmar que “toda organização é confrontada com erros”. 

Diante desta situação, muito já se investiu na implementação de sistemas e 

processos que fossem cada vez mais simples, fáceis de operar e manter, e que 

fossem, idealmente, à prova de erros. De forma evidente pode-se afirmar que estes 

investimentos trouxeram um retorno com a redução dos erros nas operações, mas, 

por outro lado, eles também mostraram as suas limitações e a impossibilidade de 

eliminar todos os erros ao nosso redor. (Frese, 1991; Reason, 2000) 
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Dada a presença do erro nas nossas vidas, no cotidiano das empresas e a 

dificuldade de controlá-lo, por limitações humanas, tecnológicas e na interface entre 

os dois, a forma de lidar com este fenômeno passa a ser fundamental. 

Em função dos seus impactos, na maior parte das vezes, os erros têm uma má 

reputação. Este fato dificulta falar sobre erros de forma clara e transparente em um 

ambiente organizacional, impedindo de encontrar as suas causas e o aprendizado. 

Outro motivo que corrobora para esta situação é o receio de ser prejudicado ou 

punido por parte dos envolvidos. (Rybowiak et al, 1999) 

Mas, além das consequências negativas, como impactos de imagem, perdas 

financeiras e sociais, o erro também traz grandes oportunidades. Através dele pode-

se desenvolver o aprendizado, a inovação e a resiliência como apresentado por Van 

Dyck et al. (2005) 

Olhar o erro negativamente e evitá-lo, ou por outro lado, olhá-lo como uma 

oportunidade, são estilos diferentes de gestão que não foram ainda suficientemente 

estudados no campo da administração. Esta constatação será detalhada mais 

adiante, na revisão teórica. 

Para os poucos estudiosos do tema, o estilo preponderante no tratamento do erro, 

no cotidiano organizacional diante de situações complexas e difíceis, é determinante 

em relação a quanto indivíduos e organizações crescem e aprendem, por um lado, 

ou sofrem, pelo outro. Por este motivo, Van Dyck et al. (In Press) afirmam que o 

tratamento do erro é uma característica crítica e fundamental no dia a dia das 

organizações. Nesta linha, o líder tem um papel adicional e essencial, pois é ele que, 

junto ao seu time e organização, irá fornecer preceitos, explícitos ou não, e 

demonstrar suas crenças, atitudes e comportamentos em relação ao tratamento do 

erro. 

Apesar dos impactos significativos, oportunidades e importância, o erro tem sido 

pouco estudado no mundo acadêmico. Vaughan (1999) chega a afirmar que “a 

sociologia do erro está na sua infância” (p. 284), e que “as possibilidades para 

futuras pesquisas e construção de teorias são ilimitadas” (p. 287). No mesmo texto, 

ela afirma que as publicações estão distribuídas nos diferentes campos e não estão 

ligadas. Este fato torna o entendimento do erro mais crítico em função da ausência 

de uma literatura com abordagem completa e sistêmica. 

Ainda nesta linha, apesar de algumas publicações em relação a diferentes formas de 

tratamento do erro (Reason 1990; Rizzo, Ferrante e Bagnara, 1994), o aprendizado 
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através do erro (Homsma et al, 2009), a importância da segurança psicológica 

(Edmondson, 1999; Carmeli, 2007), bem como a importância do clima 

organizacional (Van Dyck et al, 2005), raras são as publicações em relação ao 

indivíduo e nenhum estudo foi encontrado na preparação desta dissertação, 

relacionando o tratamento do erro ao estilo de liderança. 

Por se tratar de um assunto tão complexo e fascinante, com poucas publicações e 

tão presente em nossas vidas, o tratamento do erro pelo líder foi escolhido como 

tema do trabalho. Nesta dissertação será estudado o tratamento do erro no âmbito 

do indivíduo, em posição de liderança, dentro do ambiente organizacional. Outro 

fator significativo, considerado nesta decisão, é a imagem que líderes representam 

para os seus times como um modelo para os demais e para a organização. 

Ao reconhecer também a importância do papel do líder em relação ao tratamento do 

erro, o estilo de liderança, baseado nos fatores que o avaliam, será analisado em 

conjunto com o tratamento do erro. 

Neste sentido, é fundamental não apenas entender que existem as distintas formas 

de tratamento do erro descritas anteriormente, mas também verificar a relação entre 

a forma de tratamento e a de gestão. Acredita-se aqui que esta relação erro-

liderança, juntamente com outros fatores organizacionais, condiciona a forma de 

percepção do erro. Por exemplo, o estilo de liderança de um gestor tem impacto 

considerável sobre como seu time percebe o erro: de forma negativa ou como uma 

oportunidade. 

Neste trabalho, como já foi mencionado, será estudada a relação entre duas 

variáveis: tratamento do erro e estilo de liderança, dois elementos de grande 

importância no cotidiano das organizações. 

Considerando também a introdução, esta dissertação está dividida em dez partes. A 

parte subsequente apresentará o tema e a pergunta de pesquisa. Ainda na segunda 

seção, os objetivos para este trabalho serão mostrados de forma mais detalhada e 

as razões pelas quais esta pesquisa foi conduzida. Na terceira seção, será definido 

em que contexto a palavra ERRO será utilizada e, baseada numa ampla revisão 

teórica, será proposta uma taxonomia para as publicações acerca deste fenômeno. 

Cada uma das classes será detalhada, bem como os principais artigos. Ainda nesta 

parte da dissertação, serão apresentados conceitos que de alguma forma são 

comumente relacionados ao erro, como por exemplo, as consequências geradas, 
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falha, falha técnica e violação. Na quarta parte, serão analisadas as principais 

ferramentas de medição que foram encontradas em relação ao erro. 

Na parte seguinte, será mantida a mesma lógica: definição de LIDERANÇA, 

apresentação das diferentes escolas sobre o tema, e apresentação detalhada do 

MLQ, a ferramenta de medição que será usada neste trabalho. 

Nas seções sete e oito, serão apresentadas a metodologia utilizada na pesquisa, as 

análises estatísticas realizadas e os resultados encontrados. Na parte seguinte, será 

feita uma discussão em relação aos principais resultados encontrados, as limitações 

do trabalho e oportunidades de estudos futuros. Na décima e última seção, serão 

apresentadas as conclusões desta dissertação. 
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2 TEMA, PERGUNTA DE PESQUISA, OBJETIVOS E JUSTIFICA TIVA 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar o tema, a pergunta de pesquisa, os objetivos 

e a justificativa deste trabalho. As definições para os termos erro e liderança 

ocuparão a parte inicial, e na sequência, será mostrado o assunto alvo desta 

pesquisa. No segundo item desta seção, a pergunta de pesquisa será formulada e, 

será exposta também sua avaliação. Ainda no segundo item serão mostrados os 

objetivos desta dissertação. Na última parte desta seção, serão apresentadas as 

justificativas para a realização deste trabalho. 

 

 

2.1 Tema 

 

 

Este estudo visa a aprofundar o entendimento do tratamento do erro nas 

organizações e busca estudar e avaliar a relação entre a forma de tratamento do 

erro e o estilo de liderança. Dada a grande complexidade e amplitude destes dois 

termos: ERRO e LIDERANÇA, a introdução dos mesmos se faz necessária antes do 

detalhamento na seção da revisão teórica. Assim, optou-se por uma rápida 

apresentação de como estes termos serão utilizados, e em qual contexto, antes de 

prosseguirmos com a discussão do tema. 

Usaremos o termo ERRO sob uma perspectiva psicológica, como “toda ocasião que 

uma sequência planejada de atividades físicas ou mentais falha em alcançar o 

resultado esperado, e quando estas falhas não podem ser atribuídas a nenhuma 

intervenção de nenhum agente” (Reason, 1990, p. 9). Desta forma, o ERRO será 

tratado como: não intencional, presente somente em ações com objetivo definido e 

que pode ser evitado. Vale mencionar ainda a diferença entre ERRO e as 

consequências geradas e entre ERRO e violação que também serão detalhadas a 

posteriori. 

Uma vez que ERRO já foi caracterizado e seu contexto de uso rapidamente 

apresentado, precisamos fazer o mesmo com LIDERANÇA. Diante da multiplicidade 

de definições, nesta dissertação, este termo será usado para indicar “um processo 

onde um indivíduo influencia um grupo de indivíduos para alcançar um objetivo 
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comum” (Northouse, 2009, p.7). Quatro são os elementos-chave desta definição que 

será detalhada na continuação do trabalho: processo, influência, time e objetivo 

esperado. 

Assim definidos os termos ERRO e LIDERANÇA, o foco deste trabalho será o 

tratamento do erro pela média gerência nas organizações, e mais especificamente, 

será estudada a relação entre o Tratamento do Erro e o Estilo de Liderança. Nesta 

linha, espera-se verificar a presença da relação entre estes dois construtos 

presentes no dia a dia de qualquer pessoa num ambiente organizacional. Espera-se 

aqui, também avaliar como estas relações se comportam e o quanto o estilo de 

liderança influencia a forma de tratamento do erro pelo indivíduo. 

Esta pesquisa visa a estudar o erro, fenômeno que embora nos acompanhe ao 

longo de nossas vidas, ainda não é adequadamente estudado e conhecido. Mais 

precisamente, espera-se estudar a forma com que o indivíduo trata o erro, isto é, 

como ele pensa e age diante do erro. Nesta proposição, serão avaliados 

conhecimentos, comportamentos e atitudes defronte do erro, dentre outros: a 

antecipação ao erro, a tensão causada pelo erro, comunicação aberta em relação ao 

erro ou acobertamento do ocorrido e ainda o aprendizado com os erros. Este último 

tem sido o mais estudado. 

Como apontado por Rybowiak et al. (1999), a variável orientação ao erro é uma 

interessante medida a ser utilizada em três níveis: do indivíduo, da empresa e 

mesmo da cultura. Optou-se aqui por estudá-la no nível individual. 

Mesmo com a ausência de artigos com uma abordagem mais sistêmica sobre os 

fatores que afetam o tratamento do erro pelo indivíduo, quatro podem ser facilmente 

apontados de forma intuitiva: (1) contexto, onde está incluída a cultura 

organizacional e o estilo de liderança do gestor direto, (2) nível de conhecimento e 

qualificação do indivíduo, (3) aspectos psicológicos, tais como auto-estima, nível de 

depressão e reclamações psicossomáticas e (4) aspectos bastante ligados ao 

próprio estilo de liderança do indivíduo, como, por exemplo, prontidão à mudança, 

planejamento, rejeição a controle, otimismo e eficácia. 

Com o objetivo de uma contribuição superior acerca do tema, escolheu-se uma 

avaliação conjunta com liderança, mais precisamente, o estilo de liderança do 

indivíduo. Este segundo fator, a liderança, também foi considerado por duas outras 

razões: estar diretamente relacionado ao sucesso das organizações e por, como já 
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foi comentado acima, haver comportamentos e atitudes muito próximas que chegam 

a se sobrepor em relação ao tratamento do erro. 

Liderança é um dos temas mais complexos das Ciências Sociais e, como 

apresentado, provavelmente por estar sempre presente ao nosso redor e ao longo 

de toda a vida, tem sido o foco de tantos estudos (Bass, 1990). No presente 

trabalho, será utilizado um modelo da Nova Escola de Liderança, onde serão 

avaliados os principais fatores da Liderança Transformacional, Transacional e Não-

Transacional. 

Trata-se de uma dissertação em Estudos Organizacionais, onde a unidade de 

pesquisa vai ser o INDIVÍDUO, protagonista do processo. Optou-se por não estudar 

o contexto para não inviabilizar o estudo em função da aplicação de um terceiro 

questionário, além dos questionários de Liderança e de Tratamento do Erro. Mesmo 

o contexto sendo sabidamente um importante fator, sua inclusão tornaria a pesquisa 

irrespondível dada sua extensão. 

 

 

2.2 Pergunta de Pesquisa e Objetivos 

 

 

Apesar do estudo ter sido desenhado inicialmente como hipotético-dedutivo, a 

ausência de artigos, referências e outras publicações desta natureza impossibilitou a 

criação das hipóteses com o devido suporte. Com isso, optou-se por fazer um 

estudo exploratório para que o tema pudesse ser mais bem compreendido e 

aprofundado.  

Esta alteração foi bastante adequada e conveniente, pois, se fosse mantido o 

desenho inicial, a construção das hipóteses não apresentaria o devido 

embasamento científico. Estas teriam suas bases empíricas e/ou fundadas em 

literaturas mais populares de gestão, assim como atualmente ocorre para muito do 

que se tem escrito sobre aprendizado a partir do erro. Esta visão é compartilhada 

por Cannon e Edmondson (2001, p. 161): “Muito do que se tem escrito sobre 

aprendizado a partir do erro e falhas vem de uma literatura mais popular de 

gestão...”. 
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De acordo com o que foi apresentado até aqui, e em alguns estudos que serão 

aprofundados na revisão teórica, o trabalho vai procurar evidenciar e avaliar as 

correlações entre o Tratamento do Erro e o Estilo de Liderança com enfoque no 

indivíduo. 

A presente dissertação buscará responder a seguinte pergunta de pesquisa: 

 

Existe uma relação entre o tratamento do erro e o e stilo de 

liderança?  

 

Com o intuito de aprofundar e melhor especificar esta pergunta, a avaliação foi feita 

a partir dos construtos do tratamento do erro relacionados a conhecimento, 

comportamento e atitude (Rybowiak et al, 1999; Schell et al, 2007) e os estilos de 

liderança transformacional, transacional e não-transacional (Avolio e Bass, 2004). 

Nesta direção, a Pergunta de Pesquisa será então explorada através da análise das 

relações entre os fatores do erro e da liderança. 

Será objetivo do trabalho identificar as relações significativas e também entender o 

quanto os fatores de liderança podem predizer os de erro. 

Ao final da análise, espera-se responder a pergunta apresentada através de uma 

análise detalhada para cada um dos fatores dos dois construtos: ERRO e 

LIDERANÇA. Desta forma, será possível demonstrar o importante papel do líder em 

relação ao tratamento do erro e também o quanto o estilo do líder pode predizer a 

forma com que ele trata o erro. 

 

 

2.3 Justificativa 

 

 

Como está detalhado nos capítulos de revisão teórica sobre erro e liderança, fica 

evidente, na literatura hoje disponível, a presença de pontos que ainda precisam ser 

desenvolvidos em relação aos dois temas. Os estudos sobre erro estão em um 

estágio bem menos desenvolvido e, significativamente, aquém dos de liderança, e 

apresentam uma clara lacuna de pesquisas com enfoque no indivíduo. Esta carência 

de conhecimento faz que, atualmente, o tratamento do erro ainda seja feito de forma 
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experimental, fundada na tentativa e erro sem uma base científica mais adequada. A 

existência de tal base poderia ajudar muito as práticas organizacionais. 

Como exemplo da relevância do tema e do impacto do erro para as organizações e 

pessoas, o British Medical Journal publicou uma edição especial em março de 2000, 

com a maior parte dos artigos voltada ao erro. Como apontado no editorial da 

edição, o objetivo era chamar a atenção de governantes, da mídia e das pessoas em 

relação à importância do tema. 

Se ainda existem lacunas em relação ao erro, a conexão entre erro e liderança é um 

campo ainda não desbravado e com grandes oportunidades. A compreensão desta 

relação pode ajudar organizações e líderes na forma de se tratar o erro, promovendo 

o crescimento e desenvolvimento das primeiras e fornecendo o devido apoio e 

suporte ao segundo. 

Espera-se que os resultados deste estudo reforcem a importância do tema e sua 

visibilidade nas organizações, de forma que o tratamento do erro e sua potencial 

conexão com o estilo de liderança passem a fazer parte da agenda organizacional. 

Se o tratamento do erro for mais bem entendido nas organizações, e, se a relação 

entre seu tratamento e o estilo de liderar for mais bem estabelecida, perdas 

organizacionais em função de erros poderão ser reduzidas e, como consequência, 

as organizações serão capazes de melhorar seu desempenho. 

Outro importante ponto a ser considerado é que, de acordo com a proposta deste 

trabalho, a responsabilidade dos líderes, e, principalmente, a relação do seu estilo 

com os fatores no tratamento do erro ficarão mais evidentes. Este fato os auxiliará 

no seu dia a dia a fim de melhor encaminharem este fenômeno que está sempre 

presente. 

Apesar de se tratar de um estudo exploratório, espera-se demonstrar os resultados 

positivos de um estilo de liderança transformacional, evidenciando quais fatores 

componentes deste estilo têm uma maior influência no tratamento do erro. 

Estudos como este aqui proposto podem também ser benéficos para o 

desenvolvimento de líderes e da média gerência. Com melhor entendimento de 

estilos de liderança mais e menos eficientes no tratamento de erros, programas de 

desenvolvimento e de capacitação de líderes e de pessoal de média gerência 

podem ser aperfeiçoados. 

O trabalho também poderá servir de base para outros futuros que possam 

aprofundar ainda mais a relação entre erro e liderança e seus mecanismos. Como 
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exemplos, podem-se prever estudos que aprofundem o entendimento da potencial 

correlação na forma de tratamento do erro e estilo de liderança, que validem a 

possibilidade de extensão dos resultados para os demais níveis da organização, ou 

ainda outros estudos com este tema, enfocando o indivíduo. 

Por todos estes motivos, entende-se aqui que a pesquisa proposta se concentra em 

importante lacuna no campo a ser estudado, e fornece elementos de pertinência e 

importância adequados para estudos deste tipo. Dentro da conceituação de 

“significativa contribuição científica” de Caldas (2003), segundo a qual quatro são os 

critérios para se afirmar que um trabalho será de grande importância para o meio 

acadêmico (ser bem feito e rigoroso, trazer novidade, ser tempestivo e responder 

adequadamente uma pergunta de pesquisa no campo), acredita-se que o estudo 

aqui proposto cumpra adequadamente os requisitos mínimos de significância 

demandados. 

O presente trabalho foi realizado desde a preparação do projeto até sua redação 

final, passando pela pesquisa e análise dos dados, de acordo com todo rigor 

científico. Fato este que também será avaliado e validado pela banca. 

Em relação a trazer novidade, como já foi mencionado, ele foi desenvolvido numa 

área onde, até que se tem conhecimento, não existem outros trabalhos publicados. 

Dada a importância do tema, entende-se também tratar de uma dissertação propícia 

e que auxiliará muito as pessoas e organizações. 

O quarto quesito, responder adequadamente uma pergunta de pesquisa no campo, 

será apresentado ao longo do trabalho e, provavelmente, o maior desafio desta 

pesquisa. 
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3 ERRO 

 

 

Com o intuito de levantar e avaliar artigos já publicados em relação ao ERRO, 

realizou-se uma pesquisa bibliográfica, a partir das bases do Ebsco e do Jstor. Para 

tal as principais palavras utilizadas na pesquisa foram: error, mistake, handling 

errors, error questionnaire e error management. Após a leitura e estudo dos 

principais artigos, as bases de referências destes também serviram como importante 

material de pesquisa. Outras duas fontes utilizadas foram livros sobre o tema e 

algumas pesquisas realizadas através do Google. Estas foram importantes por 

conter muitas informações e relatos sobre acidentes causados por erros. 

Um extrato de toda revisão teórica sobre o tema será exposto a seguir. No início do 

capítulo, uma taxonomia proposta é apresentada. As cinco classes montadas são 

então detalhadas com as principais publicações e conceitos de cada uma. Assim, 

espera-se cobrir esta vasta revisão bibliográfica e contextualizar o termo erro neste 

trabalho. 

 

 

3.1 Taxonomia dos Artigos sobre Erro 

 

 

Durante toda a pesquisa realizada, foi evidenciado que, apesar da imensa 

importância do erro no dia a dia das organizações e das pessoas, o número de 

artigos, textos e referências acadêmicas em relação ao tema ainda é relativamente 

baixo, quando comparado com outros tópicos correlatos, como: cultura 

organizacional, change management e liderança. Outra dificuldade encontrada na 

revisão da literatura foi que, na sua maior parte, as publicações estão em diferentes 

ramos e áreas de pesquisa, de forma aparentemente desconexa. A ausência de 

referências com uma abordagem mais sistêmica sobre o tema dificulta seu 

entendimento e a disseminação do conhecimento. 

Diante destas dificuldades, uma taxonomia das publicações foi proposta. Esta foi 

construída com base nos artigos levantados, julgados como o que se tem de mais 

significativo sobre o tema. Os textos foram classificados em cinco classes que serão 

detalhadas na continuação deste capítulo: 
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• Erro como Processo 

• Erro e Aprendizado 

• Formas de Medição do Erro 

• Aplicações do Erro em Diferentes Áreas 

• Estudos do Erro com Foco no Indivíduo 

 

Um importante ponto a ser considerado aqui é o fato de que um artigo pode conter 

componentes de mais de uma classe, e a taxonomia proposta foi baseada no cerne 

de cada texto. Este fato não invalida o conhecimento gerado nem a importância do 

mesmo para as outras classes. Por esse motivo, alguns poucos textos estarão 

mencionados em duas categorias. 

Antes da apresentação da taxonomia, serão expostas as diferentes definições para 

o Erro, inclusive a que será utilizada neste trabalho, e em que contexto ela será 

usada. 

 

 

3.2 Definição de Erro 

 

 

Diversas situações ao nosso redor são facilmente classificadas como erro, 

principalmente, quando trazem algum impacto ou resultado negativo. De forma ainda 

mais simples, e, em alguns casos mais rápida, ocorre a rotulação de erro humano ou 

ainda de falha de equipamento. Desta forma, é importante definir ERRO, apresentar 

em que contexto ele será usado neste trabalho, bem como discorrer sobre outros 

termos que comumente são associados a ele. 

Segundo Bove (2002), o ERRO não tem uma existência objetiva em si própria, mas 

trata-se de uma construção social, e como tal uma definição é importante, mesmo 

que esta não seja inequívoca e incontroversa. Ele define o ERRO como “Qualquer 

ação (ou omissão) que potencialmente ou realmente resultem em efeitos negativos 

para o sistema, dada a situação e possibilidades disponíveis. Isto inclui qualquer 

desvio dos procedimentos operacionais, boas práticas de trabalho ou intenções.” 

(Bove, 2002, p.17) 
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Além de ser neutra em relação à culpa e não considerar as consequências do erro, 

esta definição considera o que pode ser feito diante das possibilidades da situação. 

Apesar de muito clara para uma aplicação na aviação e controle do espaço aéreo, 

onde o autor desenvolveu seus trabalhos, esta definição não tem sido utilizada num 

ambiente de pesquisa, principalmente, pela ausência de um cunho mais psicológico. 

Outra definição para o ERRO não considera os aspectos mais psicológicos deste 

fenômeno. Estes autores usam o termo para se referir “às diferenças entre o objetivo 

e o desempenho” (Zhao, 2010, p.3) de uma pessoa na tarefa. Com esta abordagem, 

o Erro é visto como “uma forma de feedback negativo da tarefa” (Zhao, 2010, p.3). 

No presente trabalho, o termo ERRO será usado sob uma perspectiva psicológica 

de acordo com a definição apresentada por Reason (1990, p.9): “em toda ocasião 

que uma sequência planejada de atividades físicas ou mentais falha em alcançar o 

resultado esperado, e quando estas falhas não podem ser atribuídas a nenhuma 

intervenção de nenhum agente.” 

Esta definição representa de forma adequada o objeto de estudo deste trabalho e 

também tem sido a mais utilizada nos artigos sobre o tema (Korsten, Stanz e 

Blignaut, 2004; Van Dyck et al, 2005; Homsma, 2007). 

Como apresentado e analisado por Homsma (2007), com diferenças menores na 

definição, os principais autores da área (Rasmussen, 1987; Frese e Peters, 1988; 

Norman, 1981; Reason, 1990) concordam que erros não são intencionais, só 

acontecem em ações com objetivo definido e podem ser evitados. 

A diferença entre Erro e Violação é caracterizada pela intenção, ou não, da ação e 

este tópico será abordado de forma mais detalhada na sequência deste capítulo. 

Caso não se tenha um objetivo claro, não podemos falar em erro, pois todos os 

possíveis resultados são esperados. Aqui, vale citar a resposta do gato de Cheshire 

de Alice no País das Maravilhas que diante da fala de Alice da não importância de 

onde queria chegar, responde: “Nesse caso não faz diferença por qual caminho você 

vá”. 

Como terceiro aspecto importante desta definição é o fato do erro poder ser evitado, 

caso contrário, sendo irremediável, não há nada que possa ser feito e desta forma 

esta situação não será tratada como erro. 

 

  



27 
 

3.2.1 Definição de Falha (Failure) e Falha Técnica (Technical Failure) 

 

 

Na sequência das definições, outro termo que precisa ser apresentado aqui é falha 

(failure), muitas vezes usado para indicar um problema e, às vezes, para apontar um 

erro no processo. No presente trabalho, o termo falha será usado para identificar ou 

caracterizar um problema no equipamento ou processo e, por este motivo, será 

equivalente a expressão falha técnica (technical failure). Este dualismo entre Erro 

Humano e Falha Técnica tem sido bastante discutido e não recomendado em 

processos de investigação de grandes acidentes (Dekker, 2005). Isto porque, em 

muitos casos, limita-se a investigação e muito facilmente coloca-se a 

responsabilidade sobre alguém em função do interesse das grandes companhias em 

reduzir os riscos judiciais (Reason, 2000; Dekker, 2005). Este último defende 

fortemente a importância da necessidade de se aplicar uma abordagem sistêmica na 

investigação ao invés deste dualismo limitado. 

Apesar das críticas, esta distinção será feita aqui, pois não acarretará em nenhuma 

implicação para a pesquisa e irá auxiliar na delimitação da definição para o erro. 

Desta forma, erro será aqui atribuído ao homem e falha, ou falha técnica, serão 

imputadas ao equipamento ou sistema. 

Como consequência de um erro e/ou de uma falha, o colapso (fault), no sistema, 

pode ser atingido com pane, avarias ou até consequências mais graves. 

 

 

3.2.2 Diferença de Erro e Consequências Geradas 

 

 

Uma vez já definido o erro, falha e colapso, palavras usadas de maneira 

intercambiável, equivocadamente, na sequência serão apresentadas as diferenças 

entre erro e consequências geradas. Conforme mencionado na introdução, erros 

comumente ficam marcados pelos grandes impactos negativos que trazem para a 

sociedade ou para as organizações. Esta distinção é muito importante por dois 

motivos principais, o primeiro porque as consequências serão na maioria das vezes 

em função do processo e do contexto, e não farão parte do escopo deste trabalho. O 

segundo motivo pelo qual é importante fazermos esta separação é que, para muitas 
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situações, o erro não trará efeitos evidentes ou até conduzirá a significativos 

impactos positivos. De forma a melhor apresentar estas diferenças, um quadro 

esquemático foi construído (Quadro 1). 

 

  Processo 
  Conforme Desvio / Erro 

Resultado / 
Consequências 

Conforme Procedimento Quase Acidente 

Insatisfatório 
Espaço para 

Melhoria Erro Tradicional 

  Quadro 1 - Distinção entre Erro e Consequências Geradas 
  Fonte: elaboração própria 
 

Um processo, sequência de tarefas a serem realizadas, pode transcorrer de forma 

normal, isto é, conforme os procedimentos ou apresentar algum desvio por erros ou 

falhas. Numa avaliação das consequências, ou resultados deste processo, estes 

podem ser classificados satisfatórios ou não, em função do que foi atingido. Ao 

cruzarmos estas duas classificações, temos o Quadro 1, que aponta para quatro 

situações distintas. 

O primeiro quadrante, onde o processo e o resultado estão conformes, pode ser 

classificado como procedimento, pois este foi seguido e o resultado atingido. Um 

processo com resultados não satisfatórios apresenta espaços para melhorias. Este 

quadrante é classificado como Erro para pesquisadores que o definem como a 

diferença entre o objetivo e o desempenho. 

A partir da coluna de Processo Desvio/Erro, comumente, os resultados obtidos são 

satisfatórios, e desta forma, tais situações são caracterizadas como quase acidente 

ou até mesmo uma violação (ato que será abordado em seguida). Ainda na mesma 

coluna, Processo Desvio/Erro, caso as consequências sejam insatisfatórias, isso vai 

caracterizar o que comumente chamamos de erro. No presente trabalho, o termo 

ERRO será aplicado de acordo com a definição apresentada anteriormente, que 

engloba a coluna do lado direito onde o processo não foi satisfatório, independente 

das consequências geradas. 
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3.2.3 Diferença entre Erro e Violação 

 

 

Outra distinção importante que precisa ser feita neste ponto é a diferença entre erro 

e violação. Ela se faz necessária, pois os dois são similares em relação ao 

envolvimento de uma ação planejada com objetivo específico, mas no caso da 

violação, trata-se de um não cumprimento consciente de uma regra já estabelecida, 

como descrito por Van Dyck (2000, p. 12): “uma violação implica numa decisão 

consciente de agir na direção diferente da predisposta das regras aceitas de 

comportamento”. Reason (1990) classifica estas situações em três tipos: 

Violação de Rotina: acontece de forma frequente em função da tendência natural do 

ser humano em buscar o caminho de menor esforço e também em função de um 

ambiente indiferente em relação ao ocorrido. 

Violação Excepcional: ocorre em situações onde a transgressão ao procedimento é 

inevitável pela falta de opções da pessoa na linha de frente. 

Sabotagem: violação intencional pelo transgressor com o objetivo de causar uma 

pane ou colapso do sistema, normalmente com graves consequências. 

 

 

3.2.4 Gestão do Erro ou Tratamento do Erro? 

 

 

O que acontece após o erro é uma discussão importante em face da confusão ao se 

falar desta significativa etapa do Processo do Erro, bem como, por se tratar de um 

tema ainda em amadurecimento. 

Mesmo com sua grande importância, poucos estudos empíricos foram 

desenvolvidos nesta área (Reason, 1990) e, além do baixo número de publicações, 

não existe um consenso de nomenclatura e das definições pelos autores e 

pesquisadores na área (Reason, 1990; Frese, 1991; Rizzo, Ferrante e Bagnara, 

1994 e Homsma et al, 2007). Apesar disso, será feito um extrato a partir de 

diferentes textos com foco sobre os pontos comuns e/ou de menor discordância 

entre eles. 

O mais significativo nesta discussão é a diferença entre os termos Gestão do Erro 

(Error Management) e Tratamento do Erro (Error Handling). No trabalho, será 
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adotada a distinção ressaltada por Frese (1991, p. 778) que define o Tratamento do 

Erro como “um termo descritivo que implica qualquer tipo de resposta diante de um 

erro”. Em contrapartida, ainda segundo o mesmo autor, a Gestão do Erro é uma 

forma prescritiva de usar o erro de forma útil, proveitosa e eficiente, desta forma, 

reduz suas ocorrências futuras, bem como evita suas consequências negativas. Ele 

ainda reforça, dentro da mesma definição, a importância de se atuar rapidamente 

em relação às suas consequências, quando elas estão presentes. 

O Tratamento do Erro é composto por duas etapas principais: detecção e reparação 

ou restabelecimento, como apresentado por Reason (1990) e defendido por Bove 

(2002), em sua revisão. Apesar disto, outros autores incluem uma etapa 

intermediária chamada de identificação (Rizzo, Ferrante e Bagnara, 1994) ou de 

explanação (Frese, 1991; Zapf e Reason, 1994; Kanse e Van der Schaaf, 2005). 

Esta etapa é apresentada por tais autores como uma fase de reconhecimento do 

que deu errado e de como o erro aconteceu. 

Outros termos como Recuperação do Erro (Error Recovery) (Lenman; Robert, 1994 

apud Bove, 2002) e Recuperação da Falha (Failure Recovery) (Kanse e Van der 

Schaaf, 2005) também são encontrados nos trabalhos, mas de forma menos 

frequente e mais encadeado ao restabelecimento das condições antes de um erro 

ou de uma falha. Por esse motivo, estes termos não serão usados aqui. 

 

 

3.2.5 Modelo de Habilidades-Regras-Conhecimento (Skills-Rules-Knowledge 

Model) e Detalhamento dos Comportamentos 

 

 

Conforme apresentado por Bove (2002), Rasmussen teve um papel importante em 

relação ao estudo do erro com duas grandes contribuições. A primeira foi a 

elaboração de uma taxonomia para os erros, com isso foi possível ampliar a 

compreensão do que se entende por erro humano. Como segunda grande 

contribuição, Rasmussen (1983) apresentou um modelo no qual, em função do grau 

de familiaridade com a tarefa e o ambiente, três comportamentos com diferentes 

bases são possíveis. Eles são fundamentados na habilidade, em regras e no 

conhecimento (Skills-Rules-Knowledge Model). A base do comportamento usada 

varia em função do nível de consciência necessária. 
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De acordo com o Modelo, no menor nível de consciência estão as atividades de 

rotina como dirigir ou andar de bicicleta e as mecânicas como, por exemplo, 

trabalhos numa linha de montagem. Nestes casos as respostas acontecem, 

principalmente, em função da percepção dos sistemas motores, e neste nível, os 

erros podem ser em função da variabilidade de força, espaço ou tempo e 

coordenação. 

Em seguida, estão os comportamentos apoiados em regras. Regras estas que por 

sua vez estão baseadas em experiências passadas, próprias ou vividas por outras 

pessoas. Ocorrem em situações mais familiares, mas exigem certo grau de 

consciência. Para este nível, dois tipos de erros principais podem acontecer: 

classificação errada da situação e uso de uma regra errada como, por exemplo, a 

recordação de um procedimento de forma equivocada. 

Os comportamentos baseados em conhecimento correspondem ao terceiro grupo e 

são de maior complexidade. Acontecem em função da necessidade de se solucionar 

um problema desconhecido até então ou ainda na seleção de tarefas para se atingir 

um objetivo. Duas são as principais formas de se fazer isso: experimentação na 

forma de tentativa e erro ou através de embasamento conceitual e entendimento das 

propriedades do sistema em estudo. 

Como apontado por Bove (2002, p. 31), “Reason é outro personagem de destaque 

no meio científico ao estudar os mecanismos por detrás do erro humano”. Reason 

trouxe uma contribuição significativa ao identificar os tipos de Erros Humanos e 

fatores já presentes no sistema batizado por ele como “latent factors” - fatores 

latentes. 

Com base nos estudos e muito influenciado por Rasmussen, Reason (1990, p. 62) 

classificou os três tipos de comportamento segundo diferentes dimensões: 

• Tipo de Atividade 

• Foco de Atenção 

• Modo de Controle 

• Previsibilidade do Tipo de Erro 

• Proporção de Erro por Oportunidade de Erro 

• Influência de Fatores Situacionais 

• Facilidade de Detecção 

• Relação com Mudança 
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A seguir, há alguns exemplos de toda a análise comparativa realizada. Pode-se 

dizer que erros baseados em habilidades estão mais presentes em atividades de 

rotina, enquanto erros baseados em regras e conhecimento estão ligados à solução 

de problemas. Enquanto para foco de atenção, os erros baseados em regras e 

conhecimento estão total e diretamente relacionados com a solução do problema, 

para os erros baseados em habilidades, esta atenção está em algo mais do que a 

tarefa. 

Avaliando a proporção de erro por oportunidade, tanto para os erros baseados em 

habilidade quanto para os fundamentados em regras, os números absolutos são 

mais elevados apesar da proporção ser pequena. O inverso acontece com os erros 

baseados em conhecimento. Os erros baseados em habilidade de forma geral são 

detectados rapidamente e de forma efetiva, enquanto para os erros baseados em 

regras ou conhecimento, a detecção é mais difícil e, normalmente, só são 

percebidos por intervenções externas. 

A partir desta análise, ele classificou os erros em três tipos, como será apontado na 

sequência, e ligou-os com os comportamentos citados anteriormente por 

Rasmussen. Com base nesta construção, Reason (1990) apresentou um novo 

modelo, o “Generic Error Modeling System” - Sistema de Modelagem Genérica do 

Erro que não será aprofundado no trabalho. 

 

 

3.2.6 Classificação dos Tipos de Erro e o Modelo dos Atos Inseguros (Unsafe 

Acts) 

 

 

Como uma de suas grandes contribuições, Reason (1990) classificou os erros 

humanos em deslizes (slips), lapsos (lapses) e erros ou enganos ou equívocos 

(mistakes). Sendo que os dois primeiros estão ligados a habilidades e o terceiro está 

ligado a regras ou ao conhecimento. 

Reason (1990) define deslizes e lapsos como erros a partir de alguma falha na 

execução ou armazenamento de uma sequência de ações; fato este independente 

da adequação do plano desenhado para se atingir o objetivo. Ambos acontecem 

antes da detecção do problema. A diferença entre os dois é que os deslizes podem 

ser observados externamente, como ações não planejadas, e o mesmo não ocorre 
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para os lapsos. Estes últimos são uma forma de erro que fica encoberta sendo que o 

tipo mais comum é o lapso de memória. 

Os enganos são “deficiências ou falhas no julgamento e/ou nos processos de 

inferência envolvidos na seleção de um objetivo ou na especificação dos meios para 

alcançá-lo” (Reason, 1990, p.9). São independentes das suas ações, embora sejam 

dirigidas por um plano. 

Como terceira grande contribuição, Reason (1990) apresenta um Modelo dos Atos 

Inseguros (Model of Unsafe Acts). Trata-se de um modelo bastante interessante por 

juntar e apresentar de forma clara um sumário de todo o trabalho desenvolvido até 

então. Ainda de acordo com ele, inicialmente, os atos são qualificados em ações 

intencionais ou não e, na sequência, em tipos dos erros. Dentre as ações não 

intencionais, estas são classificadas em deslizes e lapsos, enquanto as intencionais 

são separadas entre erro ou violação. 

Na última parte de seu modelo, Reason cita os principais tipos de erros dentro de 

cada tipo. Os deslizes acontecem por falhas de atenção, enquanto os lapsos por 

falhas de memória. 

Na primeira sessão da revisão teórica, além de apresentar as principais publicações, 

também foram definidos: erro, falha e falha técnica e pane. Igualmente, foram 

discutidas as diferenças entre erro e suas consequências e entre erro e violação. 

 

 

3.3 Erro como Processo 

 

 

Uma significativa quantidade de estudos sobre o Erro está focada em explicar como 

este fenômeno acontece (Rasmussen, 1983; Reason, 1990; Vaughan, 1999; 

Rantanen et al, 2008) e o que ocorre após um erro (Reason, 1990; Frese, 1991; 

Rizzo, Ferrante e Bagnara, 1994; Homsma et al, 2007). Alguns trabalhos, também 

colocados nesta classificação, trazem propostas de estratégias a serem usadas 

pelas organizações diante deste fenômeno (Frese, 1991; Reason, 2000; Van Dyck, 

2000; Kanse et al, 2005). 

Os principais aspectos dos três componentes desta classe taxonômica: como o erro 

acontece, o que ocorre após o erro e as estratégias para serem usadas pelas 
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organizações já foram apresentados nos itens anteriores, mas devido sua 

importância, os principais aspectos serão reforçados. 

Segundo Reason (1990, p. 99) “O desempenho correto em qualquer esfera da 

atividade mental é alcançado através da ativação dos esquemas certos, na ordem 

certa no momento certo.” Como já apresentado, a origem do erro será diferente para 

cada caso de acordo com o tipo de comportamento, ou melhor, onde o 

comportamento será baseado: habilidades, regras ou conhecimento. Para o primeiro 

caso, comportamentos baseados em habilidades, o erro vai acontecer em função da 

variabilidade de força, espaço ou tempo e coordenação. Para comportamentos 

baseados em regras, o segundo caso, duas são as possíveis origens do erro: 

classificação errada da situação, ou uso da regra errada. 

O uso de comportamentos baseados em conhecimento vai ocorrer em situações 

novas e, por esse motivo, duas formas são usadas pelos indivíduos: tentativa e erro 

ou embasamento conceitual para entendimento do sistema que está sendo 

estudado. 

Após o erro ter sido originado, a etapa seguinte do processo é denominada 

Tratamento do Erro, caracterizada aqui por qualquer tipo de ação diante do erro. 

Duas etapas constituem o Tratamento do Erro: a primeira é a Detecção enquanto a 

segunda é a Reparação. Alguns autores ainda citam uma etapa intermediária de 

Identificação que recebe este nome por buscar identificar o que houve de errado 

antes de se iniciar a Reparação. 

Nesta classe taxonômica também foram considerados os artigos que sugerem um 

olhar mais estratégico para o Erro pelas organizações (Frese, 1991; Reason, 2000). 

Ambos os autores ressaltam a importância de um foco sistêmico na Gestão do Erro 

pelas organizações e não unicamente no indivíduo. Enquanto Reason (2000) 

defende a importância da pessoa, do time, da tarefa, do ambiente e da instituição 

como um todo, Frese (1991) menciona a relevância de se olhar o Erro como um 

processo, além dos processos de desenvolvimento de objetivos e de tomada de 

decisão. 
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3.4 Erro e Aprendizado 

 

 

Todos os artigos que referenciam o erro e o aprendizado foram agrupados na 

segunda classe da taxonomia proposta. Com o intuito didático e para facilitar o 

entendimento, estes textos foram agrupados em três subcategorias: Erro como 

Aprendizado, Segurança Psicológica e Treinamento Baseado em Erro (Error 

Management Training). Na continuidade do trabalho, as mesmas serão detalhadas. 

 

 

3.4.1 Erro como Aprendizado 

 

 

Nesta subcategoria está presente sem dúvida a maior quantidade de artigos. De 

forma comum, estes trabalhos estudam o erro em situações específicas e o 

consideram como uma forma de aprendizado. O modelo foi aplicado em diversas 

áreas, tais como: na tecnologia com o foco na interface homem-máquina (Rizzo, 

Ferrante e Bagnara, 1994), no aprendizado de idiomas (Barthlomae, 1980), nas 

organizações (Homsma et al, 2009), entre outras. Mesmo diante da grande 

quantidade de artigos, Zhao (2010, p. 3) chega a afirmar que: “não há muitos 

trabalhos que têm sido desenvolvidos sobre o tópico (aprendizado a partir de erro)”  

Algumas destas pesquisas serão mostradas na sequência, bem como suas 

conclusões, em função de sua importância para o atual trabalho. 

Homsma et al. (2009) apresentam como conclusão que o aprendizado diante do erro 

está relacionado à gravidade das consequências geradas. Diante deste resultado, 

duas são as aplicações práticas recomendadas. As empresas devem enfatizar o 

aprendizado a partir dos incidentes ou acidentes sem graves consequências e é de 

responsabilidade dos gerentes criar uma consciência em seus times para que o nível 

de consequências negativas não seja um critério válido para o aprendizado do erro. 

Além disso, os autores demonstram no trabalho a importância do papel da 

comunicação no processo de aprendizado. 

Cannon e Edmondson (2001), numa pesquisa quantitativa com 53 grupos em uma 

única empresa, concluíram que as crenças de orientação ao aprendizado a partir do 

erro estão diretamente relacionadas ao desempenho e residem no nível do grupo e 
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não na organização. Ainda no mesmo estudo, eles concluíram que coaching e uma 

direção clara eram preditoras significativas da crença de orientação ao aprendizado, 

sendo responsáveis em mais de 65% da variância deste fator. Ao final os autores 

reforçam a importância do papel do líder: “A capacidade dos líderes das equipes de 

dar coaching eficaz, juntamente com uma direção clara, parece facilitar o 

desenvolvimento dessas crenças construtivas (sobre o erro).” (Cannon e 

Edmondson, 2001, p. 174) 

Outro trabalho importante a ser destacado nesta classe foi desenvolvido por Zhao 

(2010). Ele buscou entender como as emoções negativas influenciavam no 

aprendizado e a partir dos dados coletados, ele também realizou algumas análises 

para identificar como fatores percebidos no contexto e traços pessoais se 

relacionavam com as emoções negativas. Vale destacar que o fator contextual 

analisado era intolerância do gerente ao erro. Como principais contribuições do seu 

trabalho, três pontos podem ser citados. 

O primeiro é que diferentemente das hipóteses levantadas, os resultados sugeriram 

uma associação positiva forte entre as emoções negativas e o aprendizado a partir 

dos erros. Como hipótese para tal, o autor cita: “é possível que as emoções 

negativas reduzam a motivação para aprender somente quando esta for de 

intensidade moderada ou forte” (Zhao, 2010, p. 20). Situação que não foi atingida 

com o experimento. O autor ainda levanta a hipótese de que as emoções negativas 

possam servir como um alerta para as pessoas, de forma que estas aprendam mais 

para poderem atingir um melhor desempenho. 

Como segunda contribuição, a intolerância (percebida) dos gerentes “foi positiva e 

significativamente relacionada com as emoções negativas no modelo estrutural da 

emocionalidade negativa” (Zhao, 2010, p. 21). Esta relação já havia sido descrita em 

dois estudos anteriores. A intolerância está relacionada à tristeza e culpa, mas não 

ao medo. 

O terceiro ponto a ser destacado do trabalho é a importância da estabilidade no 

processo de aprendizado a partir do erro, construto este que está descrito e 

comentado na parte de Liderança segundo o Modelo dos Cinco Grandes Fatores 

(Big Five Model). O autor reforça a importância de se considerar estas variáveis de 

personalidade em modelos de aprendizado. 
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3.4.2 Segurança Psicológica no Ambiente de Trabalho 

 

 

Ainda nesta linha de Erro como Aprendizado, alguns artigos podem ser agrupados, 

ressaltando a importância da segurança psicológica em relação ao ambiente, para 

que o erro possa ser abertamente falado, discutido e avaliado. Este construto foi 

introduzido por Edmondson (1999) e mais tarde seguido por outros autores, como 

Carmeli (2007). A maior parte destas pesquisas foi desenvolvida em um ambiente 

organizacional, sendo que, inicialmente, os hospitais foram os locais mais 

estudados. 

Na sua introdução sobre o tema, Edmondson (1999) propôs uma forma de análise e 

medição desta variável em um âmbito organizacional. Ela abriu novas fronteiras para 

trabalhos na área de aprendizado a partir dos erros e reforçou a importância da 

segurança psicológica no grupo. Também enfatizou dois outros construtos, líder 

coaching e suporte ao contexto, como fundamentais para um ambiente com boa 

segurança psicológica. 

Edmondson (1999, p. 357) apresentou o papel do líder como “coaching eficaz e 

desejável, que contribua para a confiança dos membros sobre a habilidade da 

equipe em realizar seu trabalho”. Em relação ao segundo construto, suporte ao 

contexto, o papel do líder será aquele “... que reduza os obstáculos para o progresso 

e permita que os membros da equipe se sintam confiantes sobre suas chances de 

sucesso” (Edmondson, 1999, p. 357). 

Outros papéis e comportamentos do líder também reforçados por Edmondson (1999, 

p. 356) são objetivos claros e desafiadores, bem como equipes projetadas com 

adequado suporte de recursos, informação e reconhecimento. Estes 

comportamentos característicos do estilo transacional de liderança serão expostos 

de forma mais detalhada na sequência, mas como ela ainda afirma “líder coaching 

também é uma provável influência importante na segurança psicológica da equipe”. 

Na apresentação das limitações dos seus ensaios, a autora reconhece que seu 

estudo “fornece uma exploração limitada de fatores que os gerentes podem 

influenciar nos seus esforços para promover o aprendizado do time”, focado “em 

duas condições anteriores com clara relação conceitual com segurança psicológica 

do time, mas não examinou uma ampla extensão de fatores gerenciais que também 

pode afetar o aprendizado da equipe.” (Edmondson, 1999, p.378) 
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Dando continuidade nesta linha, Carmeli (2007), através de pesquisa com mais de 

130 colaboradores de 33 organizações israelenses, comprovou a importância do 

Capital Social para promover um comportamento organizacional de aprendizado 

diante do erro. Ainda em sua análise, foi demonstrado que o Capital Social 

desempenha um importante papel no desenvolvimento da Segurança Psicológica.  

 

 

3.4.3 Treinamento Baseado em Erro (Error Management Training) 

 

 

Com o pressuposto “os Erros são um subproduto natural de uma aprendizagem 

ativa” (Keith e Frese, 2008, p. 59), vemos que o modelo de treinamento é bastante 

diferente dos mais tradicionais. A diferença nasce de dois componentes que 

caracterizam este tipo de treinamento. 

O primeiro é o fato dos “participantes receberem apenas uma orientação mínima e 

desta forma serem encorajados a explorar ativamente e experimentar por conta 

própria” (Keith e Frese, 2008, p. 60). O segundo componente é o incentivo explícito 

ao Erro com frases do tipo “Você cometeu um erro? Ótimo! Porque agora você pode 

aprender algo de novo!” (Keith e Frese, 2008, p. 60) 

A meta-análise conduzida por Keith e Frese (2008) com base em 24 estudos fornece 

uma avaliação adequada para essa subclasse bem como traz conclusões 

importantes sobre este método de treinamento. Este método é mais efetivo quando 

se considera o desempenho após o mesmo, ao invés do resultado no próprio 

treinamento. Como segunda conclusão, ele é mais efetivo também, quando uma 

transferência adaptativa se faz necessária, isto é, quando é essencial uma 

adaptação do conhecimento para que o mesmo possa ser aplicado. Para os casos 

de transferência analógica, onde o conhecimento ou habilidade demandada é similar 

a que foi apresentada, o Treinamento Baseado em Erros não se mostra superior. 

Através desta meta-análise, também foi confirmada a valia dos dois pressupostos 

que o caracterizam. 
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3.5 Formas de Medição do Erro 

 

 

Os trabalhos pertencentes a esta classe (Rybowiak et al, 1999; Korsten et al, 2004; 

Van Dyck et al, 2005; Schell et al, 2007) serão mais detalhados no capítulo 

específico onde será feito um aprofundamento sobre os questionários. De qualquer 

forma, vale ressaltar aqui a identificação de uma necessidade de medir construtos 

envolvendo o erro e como este é tratado. 

Devido a sua importância para o tema, este grupo de artigos foi colocado numa 

classe independente. 

 

 

3.6 Aplicações do Erro em Diferentes Áreas 

 

 

A classe foi composta por estudos e publicações sobre o Erro com foco em seu 

entendimento e aplicação em áreas específicas. Foram desenvolvidos, 

principalmente, na aviação e controle aéreo (Bove, 2002; Dekker, 2005), no 

transporte ferroviário (Reinach e Viale, 2006; Wright 2005), no desenvolvimento de 

programas (Rizzo et al, 1994), na indústria química (Van der Schaaf, 1995) e nas 

usinas nucleares (Reason, 1990). Estas áreas foram as mais estudadas por dois 

motivos principais: gravidade das consequências de um erro e quantidade excessiva 

em números absolutos, como no caso de desenvolvimento de programas. 

Estes trabalhos são na sua grande maioria bastante práticos e de grande 

aplicabilidade, e também, foram muito úteis por contemplarem uma revisão sobre o 

tema, mas não serão detalhados aqui. O objetivo desta dissertação é independente 

da área de aplicação. 

 

 

3.7 Estudos do Erro com Foco no Indivíduo 

 

 

No quinto e último grupo de pesquisas sobre o tema, agrupam-se as investigações 

com foco no indivíduo, especialmente as que avaliam algumas características 
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pessoais, como mecanismo de atribuição do erro e orientação para ação. Van Dyck 

et al.(In Press) apresentam uma revisão das poucas publicações nestes dois 

aspectos com foco maior no indivíduo. 

 

 

3.8 Conclusões da Revisão Teórica sobre o Erro 

 

 

Neste capítulo da Dissertação, foram apresentados os principais artigos sobre o Erro 

bem como foi proposta uma taxonomia para os mesmos, baseada em cinco classes: 

Erro como Processo, Erro e Aprendizado, Formas de Medição do Erro, Aplicações 

do Erro em Diferentes Áreas e Estudos do Erro com Foco no Indivíduo. 

Como conclusão desta revisão taxonômica sobre ERRO na literatura, pode-se 

afirmar que, apesar de existirem diversas publicações em relação a diferentes 

abordagens do tema, não existe uma mais sistêmica e, de forma geral, muito pouco 

foi produzido em relação específica ao indivíduo. 

O presente trabalho será desenvolvido de forma a contribuir na redução desta 

lacuna de conhecimento do campo, e a aprofundar o entendimento dos aspectos do 

erro relacionados ao indivíduo. Neste sentido, na taxonomia apresentada, o estudo 

proposto se encaixa como variante com foco no indivíduo, mas também irá 

considerar alguns aspectos do erro como processo e formas de medição. A proposta 

do estudo é avaliar um novo aspecto em relação ao indivíduo: o estilo de liderança e 

sua potencial relação com a forma de tratamento do erro. 
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4 FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO PARA O ERRO 

 

 

A partir da revisão teórica e do que já foi exposto até aqui, é conveniente apresentar 

as ferramentas disponíveis para a medição do erro. Para tal, fez-se uma vasta 

pesquisa para identificar os principais instrumentos e quais destes atenderiam aos 

critérios esperados para o trabalho. São eles: base de fundamentação, aceitação e 

validação. É fundamental ainda que o mesmo tenha uma escala de medição, tenha 

sido estabelecido de forma apropriada e, se possível, seja o mais citado. 

Neste capítulo serão descritas as principais ferramentas encontradas para a 

medição do construto ERRO, bem como, uma análise de suas aplicações e críticas. 

Para a análise do tratamento do erro, foram encontradas e avaliadas três 

ferramentas: Questionário de Orientação para o Erro (Error Orientation 

Questionnaire - EOQ) (Rybowiak et al, 1999), Questionário Gerencial de Orientação 

para o Erro (Management Error Orientation Questionnaire - MEOQ) (Korsten et al, 

2004) e Avaliação da Cultura da Gestão do Erro (Measure of Error Management 

Culture - MEMC) (Van Dyck et al, 2005). É importante ressaltar que os dois últimos 

foram criados a partir de modificações do primeiro. Alterações que foram realizadas 

em função dos objetivos específicos para os estudos onde estes foram aplicados. 

 

 

4.1 Questionário de Orientação para o Erro (EOQ) 

 

 

O EOQ foi construído, validado e apresentado por Rybowiak et al. (1999) para medir 

como uma pessoa lida com o erro e o que ela pensa sobre o erro no trabalho. Este 

questionário foi desenvolvido de forma empírica a partir de diversos outros que 

mediam os fatores mais importantes ao lidar com o erro. Inicialmente, foram 

levantados 14 itens que compreendiam conhecimentos, atitudes, comportamentos e 

aspectos psicológicos. Como alguns exemplos desta lista, podem ser citados: 

autoeficácia, autoestima, orientação para ação após o erro, prontidão a mudanças, 

necessidade de realização, estresse da carreira e qualificação. 

Inicialmente elaborado com base nos fatores mencionados acima, o questionário foi 

aplicado em 478 pessoas em Dresden (Alemanha) para um público de 18 a 65 anos 
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com emprego em tempo integral. A taxa de recusa foi de 33%. Os dados coletados 

foram então analisados em três etapas: análise fatorial exploratória, LISREL (Linear 

Structure Relations) e validação cruzada na amostra. 

Como resultado deste estudo, foi proposto um questionário com seis construtos 

descritos a seguir, conforme o trabalho de Rybowiak et al. (1999): 

Competência para o Erro (Error Competence - CPT): busca medir “o 

conhecimento e a capacidade de lidar com o erro imediatamente após sua 

ocorrência” (Rybowiak et al, 1999, p. 532). Itens como “Quando eu cometo um 

erro, eu sei imediatamente como corrigi-lo” compõem este fator. 

Aprendendo com os Erros (Learning from Errors - LRN): trata-se do aprendizado 

adquirido diante de um erro para sua aplicação futura. Ele difere da 

Competência para o Erro em função do horizonte, neste caso, as lições serão 

aplicadas a longo prazo. 

Tolerância ao Erro (Error Risk Taking - RSK): este fator é composto por dois 

componentes confirmados pela análise de correlação do estudo: flexibilidade e 

abertura diante do erro e a aceitação do erro pela busca dos objetivos. No 

primeiro caso, o risco é assumido em função de uma adaptação a um novo 

cenário ou ao se assumir uma nova responsabilidade. Já no segundo, a mesma 

atitude é tomada em função da busca por um desempenho superior. 

Tensão Causada pelo Erro (Error Strain - STR): o fator mais psicológico dentre 

os itens. Ele avalia o receio e o medo da ocorrência de erros. Este temor, que 

está relacionado a uma resposta muito emocional, é medido através de cinco 

situações. Dentre elas: “Eu acho estressante errar” e “Eu normalmente receio 

cometer erros”. 

Antecipação ao Erro (Error Anticipation - ACP): busca medir o adiantamento em 

relação ao Erro. De acordo com o estudo, é composto por uma atitude negativa 

diante do erro em função de um geral pessimismo, relacionado com a falta de 

autoestima e afetividade. Inicialmente, outra hipótese foi elaborada: a visão 

geral de que o Erro está sempre presente, estaria também relacionada a este 

fator, mas esta não se confirmou. 

Acobertamento de Erros (Covering up Errors - COV): a atitude de acobertar os 

erros visa à autoproteção e é oriunda a partir de duas situações. Na primeira, o 

indivíduo observa o erro como uma ameaça e busca se prevenir contra 

acusações. Já na segunda, em função de certas condições da organização, ele 
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não quer ser prejudicado, como perder uma promoção ou até mesmo ser punido 

diante do erro. 

Com exceção do fator Aprendendo com Erros, que possuía quatro itens de medição 

(questões), os demais possuíam apenas três. Outra limitação, levantada pelos 

próprios autores, foi a ausência de dois fatores importantes: Comunicação dos Erros 

e Pensando sobre os Erros. Estes não foram considerados pela ausência de itens 

suficientes para medi-los. 

Dando continuidade ao trabalho, os autores prepararam o questionário, inicialmente 

desenvolvido em alemão, para duas outras línguas: inglês e holandês. Apesar de 

uma pequena diferença nas médias dos fatores, a tradução foi validada e 

assegurada conforme apresentada pelos autores no mesmo artigo. As médias dos 

fatores em inglês estavam na sua maioria ligeiramente abaixo; foi apontada como 

causa da diferença uma tradução menos literal para este idioma. Mesmo com esta 

diferença, os fatores continuaram apresentando alta correlação, assim como para o 

holandês. 

Como resultado final da segunda parte do trabalho, os dois fatores descritos a seguir 

foram incluídos na versão final do EOQ e nenhum construto apresentava menos de 

quatro itens de medição. 

Comunicação dos Erros (Error Communication - COM): medido por itens como, 

por exemplo: “Quando eu cometo um erro no trabalho, eu conto para os outros 

para que eles não cometam o mesmo erro”, vai avaliar a explicitação do erro e 

falar sobre o mesmo de forma aberta e transparente. 

Pensando sobre os Erros (Thinking about Errors - THK): este construto vai medir 

a reflexão e avaliação a partir da ocorrência de um erro. A origem do mesmo 

não é tratada nos itens deste construto, desta forma, ele vai medir o pensar 

sobre os erros não somente diante daqueles cometidos pelo indivíduo. 

A versão final do EOQ está validada e composta por 37 questões, distribuídas em 

oito fatores, já descritos acima, e as diferentes escalas em relação à orientação ao 

erro são distinguíveis entre si. Conforme comentado pelos seus autores, trata-se de 

um importante questionário para medir diversos elementos ao redor do erro, e serve 

particularmente para análises de estratégias de segurança, inovação, mudanças de 

processos, além de estudos de dimensões de erro em cultura organizacional. 

Este questionário foi utilizado como base para outros artigos e publicações 

científicas que serão apresentados na sequência (Korsten et al, 2004, Van Dyck et 
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al, 2005). O fato do EOQ ser reconhecido e validado torna-o uma referência no meio 

acadêmico e vem sendo o principal instrumento de medição para o Erro. Outro 

aspecto positivo do questionário é a partição das perguntas em fatores que podem 

ser analisados de forma isolada, permitindo um aprofundamento de investigações 

quantitativas específicas. 

Naturalmente, o instrumento não é desprovido de críticos. Schell et al. (2007) 

apresentam um ponto deficiente do EOQ: mistura de questões sobre comportamento 

e atitude. Como ele ainda aponta, este fato pode ser a causa de alguns fatores 

apresentarem baixa consistência interna. Esta crítica não é substancial, uma vez 

que a separação proposta por Schell et al. (2007) dos oito fatores baseados em 

conhecimento (Competência para o Erro e Antecipação ao Erro), atitudes 

(Aprendendo com os Erros, Tolerância ao Erro e Acobertamento de Erros), 

comportamentos (Comunicação dos Erros e Pensando sobre os Erros) e emoções 

(Tensão causada pelo Erro) não está de acordo com o que foi discutido e 

apresentado por Rybowiak et al. (1999) Nesta direção, um trabalho com maior 

embasamento em relação à classificação dos fatores e itens do EOQ se faz 

necessário. 

Outros dois pontos menores de crítica ao EOQ são a ausência de tradução para o 

português e, apesar de várias tentativas, não foi possível o contato com os autores 

para a autorização explícita de seu uso neste trabalho. 

Em relação ao primeiro ponto, a tradução foi feita por back-translation conforme 

descrito na parte metodológica e, em relação ao segundo, a autorização de uso foi 

conseguida junto à editora que publicou o artigo. Uma cópia da versão original e 

publicada do EOQ encontra-se no Anexo A. 

 

 

4.2 Questionário Gerencial de Orientação para o Err o (MEOQ) 

 

 

O MEOQ foi desenvolvido por (Korsten et al, 2004) com o intuito de medir a atitude 

dos gerentes em relação ao erro. “O MEOQ consiste de 59 itens, desenvolvidos no 

âmbito de onze fatores de atitudes teóricas, relacionados diretamente com gestão 

dos erros” (Korsten et al, 2004, p. 40). Foi baseado nos seis fatores do primeiro 

estudo do EOQ e também em outros três que não foram detalhados pelo autor: 
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Ajuda com os Erros (Helping with Errors), Prevenção de Erros (Prevention of Errors) 

e Atitude Geral diante do Erro (General Attitude towards Error). 

A distribuição do MEOQ foi feita através de contato direto com funcionários em três 

posições de organizações, atuando em diferentes setores na África do Sul: média 

gerência, gerência sênior e nível executivo. Não era obrigatória a presença de 

subordinados, mas, sim, a presença de processo decisório em posição gerencial. 

Com a aprovação da empresa, a própria pessoa ou o time de pesquisadores 

encaminhava o questionário para outras pessoas daquela organização. 

Ao final, foram coletados 232 questionários válidos, e sua análise foi realizada em 

duas etapas, sendo que as duas contaram com uma análise de correlação e, na 

sequência, uma análise de fator principal (Principal Factor Analysis). Como 

resultado, 7 itens foram retirados e os 52 restantes foram separados em três fatores: 

Atitude de Lidar com os Erros (Attitude of Dealing with Errors), Risco de Cometer 

Erros (Risk of Errors) e Tensão Causada pelo Erro (Error Strain). O primeiro fator 

possui 37 itens e é caracterizado pelos autores da seguinte forma: “A Atitude de 

Lidar com os Erros pode ser dita como descrevendo aspectos como competência 

em lidar com erros, a comunicação de erros, a prevenção de erros, pensando sobre, 

ajudando com erros e uma atitude geral sobre erros.” (Korsten et al, 2004, p. 42). Os 

dois outros fatores tiveram nove e seis itens por medição, respectivamente. 

Ao final do trabalho, os autores apontam três pontos que devem ser aqui 

destacados: a maioria das questões que foram usadas pertencia ao EOQ, a 

orientação ao erro é diferente entre indivíduos e gerentes e, na prática, o MEOQ 

pode ser usado para desenvolvimento do time gerencial, nomeação de novos 

gerentes e promoções. Vale ressaltar que, ao longo de todo o trabalho, nada foi 

desenvolvido, mencionado ou comprovado que suportasse a diferença entre 

indivíduos e gerentes. 

Em função da não separação clara dos fatores, conforme visto acima, não é possível 

se utilizar o instrumento em um estudo que, como o aqui proposto, objetiva 

pesquisar a potencial relação do tratamento do erro com o estilo de liderança. 

Outra desvantagem desta ferramenta é o fato da não citação em outros trabalhos e 

também por não ter sido empregado outras vezes. Por estes motivos, entende-se 

que o presente questionário não é o mais adequado para ser utilizado nesta 

dissertação. 
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4.3 Avaliação da Cultura da Gestão do Erro (MEMC) 

 

 

Outro importante questionário para medir o tratamento do erro aparece no trabalho 

apresentado por Van Dyck et al. (2005), mas neste caso, o foco é a organização. O 

objetivo do trabalho era comprovar uma relação significativa e positiva entre 

empresas que possuíam uma elevada cultura da gestão do erro e resultados de 

desempenho. Esta cultura elevada da gestão do erro é caracterizada pelos autores 

como a presença de normas e práticas comuns na organização, e desta forma 

reduzir os efeitos negativos e promover as consequências positivas do erro. Como 

exemplo destas práticas, citam a comunicação sobre os erros, bem como 

mecanismos de detecção, análise e correção rápida dos mesmos. (Van Dyck et al, 

2005) 

Com o objetivo de avaliarem a cultura da organização em gestão do erro, os autores 

usaram o EOQ como base para o desenvolvimento do MEMC: “nós adaptamos os 

itens do EOQ de forma que as questões se referissem às práticas comuns nas 

organizações...” (Van Dyck et al, 2005, p. 1231). Em sua composição final, as 28 

questões deste questionário estão dividas em dois grupos: Cultura de Gestão do 

Erro (Error Management Culture) e Cultura de Aversão ao Erro (Error Aversion 

Culture) com 17 e 11 itens de medição, respectivamente. A escala para todas as 

questões é de 1 (absolutamente não se aplica) a 5 (aplica-se completamente). 

Mesmo com a unidade de análise, sendo a organização, a avaliação era sempre 

feita por gerentes, que, uma vez contatado com a aprovação por parte da empresa, 

distribuíam o questionário para outras pessoas. Só foram consideradas as empresas 

que possuíam no mínimo três questionários respondidos. 

Como medida de desempenho foi utilizada o alcance dos objetivos (próprios e os 

comparados com os concorrentes) e um indicador econômico-financeiro diferente 

em cada país, uma vez que o estudo foi conduzido em duas etapas: a primeira com 

65 organizações holandesas e a segunda com 47 empresas alemãs. Para ambos os 

casos as empresas eram de médio porte (até 500 funcionários num mesmo local) e 

de diferentes setores, sendo que os mais representativos eram de indústria e 

serviço. 

As principais conclusões deste trabalho que merecem ser mencionadas são: (1) a 

confirmação do objetivo da pesquisa, isto é, a correlação positiva significativa entre 
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uma elevada cultura da gestão do erro e indicadores objetivos de desempenho, (2) 

apesar destas conclusões, os mecanismos pelos quais isso acontece não são claros 

e (3) a não existência de uma correlação entre cultura de aversão ao erro e os 

objetivos de desempenho. Uma das hipóteses levantadas para este último ponto é 

que “a medida da cultura de aversão ao erro usada pode ser um conceito ambíguo” 

(Van Dyck et al, 2005, p. 1237), como mencionado pelos autores, ele pode ter 

captado a tensão causada pelo erro e também o acobertamento dos erros. 

Apesar de bastante completo, aceito e algumas vezes referenciado, uma análise 

mais profunda do questionário não foi realizada, porque ele foca na organização e 

não no indivíduo. Este fato contradiz com o foco e com o objeto de estudo da 

presente dissertação. 

 

 

4.4 Conclusão da Avaliação das Ferramentas de Mediç ão para o Erro 

 

 

Como conclusão da análise comparativa destes três questionários encontrados para 

medição do tratamento do Erro, o EOQ foi escolhido como instrumento deste 

trabalho por ter sido testado, estabelecido e validado no campo, além de apresentar 

as escalas e requisitos mínimos necessários para a pesquisa aqui proposta. 

Entende-se que a crítica levantada por Schell et al. (2007) não é inviabilizante para o 

estudo, uma vez que a mesma não foi devidamente amparada, além do que, as 

orientações serão avaliadas de forma isolada. 

Em relação à tradução e à falta de autorização explícita, por parte dos autores, para 

o uso, partiu-se para uma tradução, seguindo o modelo back translation com base 

no material disponível. O detalhamento deste processo está descrito na parte 

metodológica. Na continuidade das tentativas de contatar os autores, foi conseguida 

a autorização para o uso, junto a John Wiley & Sons, Ltd, empresa proprietária dos 

direitos autorais do questionário, além disso, a ferramenta será utilizada com os 

devidos cuidados de citação das fontes de obtenção do instrumento. 

Entende-se que estes pontos são toleráveis, por serem muitas suas vantagens em 

relação aos outros dois modelos estudados. 
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5 LIDERANÇA 

 

 

O objetivo do capítulo é apresentar uma revisão teórica sobre LIDERANÇA. 

Diferentemente do erro, “a liderança é um dos fenômenos mais estudados das 

ciências sociais” como afirmam Antonakis, Cianciolo e Sternberg (2004, p.4). Diante 

deste cenário, optou-se por fazer a exposição, percorrendo as principais escolas ao 

longo do último século. Esta apresentação será feita através da explicação das oito 

escolas, das principais teorias que compõem cada uma e do paradigma usado para 

estudá-las. 

Diante da diversidade e multiplicidade conceitual do tema, uma revisão mais 

abrangente e completa seria impossível e inapropriada ao escopo deste trabalho. 

Este capítulo começa com uma exposição do conceito de liderança, algumas 

definições e significados desta palavra e as diferenças entre líderes e gerentes. Na 

sequência, será apresentada a evolução das escolas de liderança e, na parte final, 

uma descrição de cada uma das oito será mostrada. Maior ênfase será dada para a 

Escola Transformacional por ser a utilizada nesta dissertação. 

 

 

5.1 Introdução 

 

 

A liderança é um fenômeno de grande importância e presente nas sociedades desde 

a antiguidade. Por esta grande valia diversos pesquisadores consideraram este o 

seu foco de trabalho e dedicaram muita energia para estudar LIDERANÇA. 

Como consequência, muitas pesquisas, a partir de diferentes presunções e 

posicionamentos paradigmáticos, foram, e continuam sendo, realizadas na tentativa 

de se compreender melhor este fenômeno. Apesar deste grande esforço, Burns 

chega a afirmar que: “Liderança é um dos mais observados e menos compreendidos 

fenômenos na Terra.” (Burns, 1978, p. 2) Na mesma obra, o autor apresenta, como 

uma das causas, o fato das escolas terem atuado de forma independente, buscando 

responder questões diferentes e nem sempre relacionadas. 
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Como resultado desta situação, muitas são as tentativas de definição para 

Liderança. Fiedler (1971) afirma que ela possui tantas definições quanto o número 

de teorias e que este número é igual à quantidade de psicólogos que atuam neste 

campo de pesquisa. A mesma visão é compartilhada por Stogdill (1974, p. 7) que 

afirma: “há quase tantas definições de liderança como aqueles que têm tentado 

definir o conceito”. 

Em um trabalho taxonômico apresentado por Fleishman et al. (1991), 65 diferentes 

sistemas de classificação foram propostos para Liderança entre 1940 e 1986. 

Algumas delas seguem as Escolas de Liderança, que serão apresentadas na 

sequência, como por exemplo, a liderança definida como um traço, comportamento 

ou ainda transformacional. Outras classificações consideram a relação de poder 

existente entre o líder e seu seguidor (Gerth e Mills, 1953). Definições mais recentes 

e amplas chegam a contemplar aspectos estratégicos (Hitt e Ireland, 2002) e 

culturais (Schein, 2004). 

Diante da multiplicidade de definições para LIDERANÇA, e da inviabilidade de 

revisar todas, no escopo deste trabalho, este termo será usado para indicar “... um 

processo onde um indivíduo influencia um grupo de indivíduos para alcançar um 

objetivo comum.” (Northouse, 2009, p. 7) 

Esta definição é bastante aceita na sua totalidade (Antonakis, Cianciolo e Sternberg, 

2004) ou em grande parte por contemplar quatro fatores-chaves que estão sempre 

presentes nas discussões e por estarem refletidos em grande parte das diferentes 

definições. Estes quatro aspectos são: trata-se de um processo, considera a forma 

com que o líder age sobre as pessoas, ocorre em um contexto de grupo e possui um 

objetivo esperado. 

Liderança será usada como processo e não como algo pontual. Com esta 

abordagem, ela não foca o traço ou atributo de uma pessoa, mas sim eventos 

transacionais que ocorrem entre líder e subordinado onde os dois são afetados. 

Assim, o conceito de liderança pode se aplicar a todos. 

Entende-se que liderança envolve influência, sem esta a liderança não existirá. Por 

isso, é fundamental se conhecer de que forma o líder age sobre seu time, o que na 

dimensão do tratamento do erro também é um fator-chave. 

Compreende-se também que a liderança ocorre em grupos, o que constitui o 

contexto onde a liderança será exercida. Os mesmos podem ser de tamanho 

variado: desde pequenos até uma grande comunidade. 
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Por último, esta definição reforça a existência de um objetivo esperado, o que está 

alinhado com a definição de erro que será usada neste trabalho. 

Antes de apresentar as Escolas de Liderança, é importante fazer uma distinção 

entre Líder, Gerente e Gestor, palavras usadas atualmente quase como 

intercambiáveis nas empresas. 

Para evitar tal confusão no presente trabalho, serão usadas as definições 

apresentadas por Bergamini (2000), na conclusão do seu estudo Diferenças Básicas 

entre Líderes e Gerentes. Através de uma pesquisa exploratória quantitativa com 

aplicação de dois questionários: Questionário LEMO (Levantamento de Estilos 

Motivacionais) e TGL (Tendência para Comportamento Gerencial e de Liderança), 

ela conclui que: 

O Administrador atua... “decidindo sobre os processos..., alocando recursos com 

prudência, utilizando seu pessoal da melhor maneira possível.” Por outro lado, o 

Líder “... usa o processo de persuasão... se orienta na direção da inovação 

desafiando o status quo e inspirando confiança” ela ainda continua: “(O Líder) É 

capaz de intensificar o comprometimento e o entusiasmo dos empregados.” (p. 1) 

O termo Gestor, hoje, um grande jargão, no mundo corporativo, com diferentes 

significados, será usado neste trabalho para indicar uma pessoa que possui 

subordinados. 

 

 

5.2 As Escolas de Liderança 

 

 

Uma imensa quantidade de estudos de liderança já foi realizada ao longo dos anos, 

onde diferentes pesquisadores apresentaram diversos modelos e teorias em relação 

ao tema. 

Estes dois termos, comumente utilizados de forma similar, serão usados neste 

trabalho de forma distinta. Modelo será aplicado aqui como uma simplificação de um 

conceito, relacionamento, sistema ou aspecto da realidade, como Teoria 

corresponde a um conjunto de variáveis inter-relacionadas, definições e proposições 

que especificam as relações entre estas (Collis e Hussey, 2009) para fornecer uma 

explicação plausível de casualidade. 
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Para facilitar o entendimento dos estudos sobre liderança e sua evolução, foi 

proposta por alguns pesquisadores (Seters e Field, 1990; House e Aditya 1997; 

Lowe e Gardner, 2000 e Antonakis, Cianciolo e Sternberg, 2004) uma classificação 

dos mesmos. Esta separação foi feita segundo critérios, como, tipo de pesquisa, 

época de publicação e, o mais relevante, o paradigma utilizado. 

O agrupamento dos Modelos e Teorias de um determinado período ou paradigma foi 

classificado como uma escola ou era, por exemplo, a Escola de Liderança 

Contingencial ou somente de forma sintetizada: Escola Contingencial. 

Uma simples apresentação das diferentes Escolas de Liderança tornaria sua 

compreensão e seu entendimento de forma sistêmica bastante difícil. Por este 

motivo, optou-se por mostrar como as Escolas evoluíram e as mudanças de 

Paradigma que ocorreram ao longo destes anos. 

Antonakis, Cianciolo e Sternberg (2004) classificaram as diversas pesquisas sobre 

liderança em oito escolas principais de estudo, que estão descritas abaixo. 

 

• Escola dos Traços e Atributos 

• Escola Comportamental 

• Escola Contingencial 

• Escola Situacional (ou Contextual) 

• Escola Cética 

• Escola Relacional 

• Escola da Nova Liderança (Transformacional) e 

• Escola de Processamento de Informação. 

 

Os mesmos autores elaboraram um esquema (Quadro 2) bastante esclarecedor na 

apresentação da evolução e do que se passou de mais importante nas Pesquisas de 

Liderança. A partir de quatro revisões sobre o tema (Bass, 1990; Van Seters e Field, 

1990; House e Aditya, 1997; Lowe e Gardner, 2000) e suas experiências, como 

renomados pesquisadores na área, classificaram as escolas em duas dimensões: 

temporal e produtividade. Apesar de algumas diferenças na nomenclatura das 

escolas pelos autores e nos artigos utilizados como base, as mesmas não são 

significativas para o presente trabalho; o modelo apresentado abaixo é bastante 

adequado.  
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Processamento de Informação

Nova Liderança (Transformacional)

Relacional

Cética

Situacional

Contingencial

Comportamental

Traços

1900s 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s

Muito ativa

Moderadamente ativa

Muito inativa  

Quadro 2 - Uma Breve História das Maiores Escolas de Liderança 
Fonte: adaptado de Antonakis, Cianciolo e Sternberg, 2004, p.9.  
 

A partir do Quadro 2, é possível se ter uma idéia relativa do número de publicações 

de cada escola ao longo dos anos, é possível se verificar qual escola estava mais 

ativa em cada período, desde o início do último século, e também quando 

aconteceram as principais mudanças de paradigmas em relação ao estudo da 

liderança. Vale ressaltar que, na sua grande maioria, estas mudanças foram 

causadas por uma percepção por parte dos pesquisadores de que o modelo que 

vigorava na época não seria suficiente para explicar uma liderança eficaz. 

Como exemplo de tal observação, o final dos anos 50 pode ser uma boa ilustração. 

Enquanto a escola dos traços e atributos recebe intensas críticas e entra num 

período, na sua maior parte, inativo, a escola comportamental começa a aparecer 

como bastante ativa. 

Na sequência, será apresentada a idéia principal de cada escola a fim de se facilitar 

o entendimento da evolução nos estudos de Liderança. A Escola da Nova Liderança 

ou Transformacional receberá um maior destaque por conter a teoria que será 

utilizada nesta dissertação. 

 

 

5.2.1 Escola dos Traços e Atributos 

 

 

Desde a antiguidade a busca em identificar quais eram os traços que diferenciavam 

os líderes dos não-líderes estava presente. Conforme Bass (2008) menciona em seu 

livro, noções sobre liderança já estavam presentes em antigas sociedades no Egito, 

Babilônia, Ásia e Islândia. O objetivo desta pesquisa era de “... conhecer e identificar 

as qualidades do líder eficaz, o grande herói ou o monarca sensato,...” (Zaccaro, 
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Kemp e Bader, 2004, p. 102); ainda como mencionado na mesma obra, esta busca 

já inquietava os primeiros pensadores e contadores de histórias. 

Apesar desta longevidade, os estudos científicos começaram somente, no final do 

século XIX, supostamente com Hereditary Genius por Galton no ano de 1869. 

Contudo, a maior parte foi publicada cerca de 60 anos depois entre 1930 e 1950. 

Estes estudos, na sua grande maioria, não possuíam um embasamento teórico e 

estavam inseridos num Funcionalismo, que caracterizava os estudos iniciais da 

Psicologia Americana (Zaccaro, Kemp e Bader, 2004). Estas pesquisas buscavam 

identificar quais eram as características que diferenciariam de forma universal um 

líder de um não-líder. Nesta gama de estudos, os traços pesquisados contemplavam 

desde características físicas como sexo, altura, energia e aparência até traços 

psicológicos e motivações como autoritarismo, inteligência, necessidade de 

realização e necessidade de poder (House e Aditya, 1997). 

Em função da falta de embasamento teórico e da dificuldade de reprodução dos 

experimentos, esta escola foi alvo de muitas críticas. Fato este que aconteceu 

mesmo depois de influentes trabalhos como Mann (1959) e Stogdill (1948). 

O resultado destas críticas, apontadas por Zaccaro, Kemp e Bader (2004), como 

talvez as revisões mais influentes do período, pode ser visto no Quadro 2, que 

reflete uma forte queda no número de publicações desta escola na década seguinte. 

Apesar desta queda, é conveniente apresentar alguns pontos importantes 

encontrados nas revisões. 

Em seu trabalho, Mann (1959) fez uma meta-análise com todos os estudos de 1900 

até outubro de 1957. Neste conjunto, ele encontrou mais de 500 diferentes medidas 

de personalidades que, por questões de análise, foram agrupadas em sete fatores: 

inteligência, ajustamento, extroversão, dominância, masculinidade, conservadorismo 

e sensibilidade interpessoal. Mann classificou e usou, como variáveis dependentes, 

status e comportamento nos grupos. Seis foram as classes usadas: liderança, 

popularidade, taxa de atividade total, atividade voltada à tarefa, atividade sócio-

emocional, e concordância. Ele ainda analisou fatores situacionais como: natureza 

da população, sexo, histórico e tamanho do grupo. 

Apesar de algumas limitações mencionadas por ele, como por exemplo, a ausência 

de estudos de interdependência entre as variáveis, três conclusões são bastante 

expressivas: “as relações positivas de inteligência, ajustamento e extroversão com 

liderança são muito significativas” (Mann, 1959, p. 252), também positivas, mas de 
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menor força, são as relações da liderança com dominância, masculinidade e 

sensibilidade interpessoal e, por último, o conservadorismo que está de modo 

negativo relacionado à liderança. 

Ele ainda continua: “A relação entre fatores de personalidade e liderança variam de 

acordo com a forma de medição.” (Mann, 1959, p. 253) 

O estudo de Stogdill, em 1948, foi bastante semelhante. Ele partiu de 32 atributos e 

concluiu que, em 15 ou mais estudos, a média pessoal do líder era superior à média 

do grupo nos seguintes fatores: inteligência, conhecimento, confiança em exercer a 

responsabilidade, atividade e participação social e condição socioeconômica. 

Bass (1990), posteriormente, em sua revisão, categoriza estes 32 atributos em 6 

grupos: características físicas, passado social, inteligência e habilidade, 

personalidade, características relacionadas à tarefa e características sociais. 

Mesmo com estas conclusões e, o chamado para novos estudos para maior 

aprofundamento, pesquisadores começaram a enxergar, nesta linha de pesquisa, 

uma baixa utilidade para explicar uma liderança eficaz. Murphy (1941 apud Zaccaro, 

Kemp e Bader, 2004, p. 107) menciona que “Liderança não reside na pessoa. É uma 

função de toda a situação.” Esta abordagem defende que para determinadas 

situações, qualidades específicas do líder serão demandadas, e a pessoa com estas 

características será o líder mais eficaz. Em uma situação distinta, outra pessoa 

poderia ser a mais apropriada. Esta escola será apresentada no tópico seguinte, 

mas antes, dois outros pontos devem ser mencionados: a definição de traços e a 

evolução e futuro desta escola. 

Assim como a escola, a definição usada para traços também evoluiu e apesar de ser 

uma única palavra, traços (traits), representa e já representou diferentes 

significados, trazendo uma considerável confusão na literatura. Para mostrar esta 

evolução, duas definições em diferentes momentos serão comentadas. Allport (1961 

apud Zaccaro, Kemp e Bader, 2004, p. 103) se referia a uma “estrutura 

neuropsíquica” e uma resposta consistente de comportamento diante de muitos 

estímulos. Zaccaro (2007, p. 7) de forma mais completa define traços do líder como: 

“padrões relativamente coerentes e integrados de características pessoais, refletindo 

uma série de diferenças individuais, que promovem uma liderança eficaz e 

consistente numa variedade de grupos e situações organizacionais.” Com esta 

definição, que é bastante recente, ele destaca três pontos importantes, não 

considerados anteriormente: (1) os traços de um líder não devem ser avaliados de 
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forma isolada, mas sim integrada, o que o autor chama de “integrated constellations 

of attributes”; (2) inclusão de qualidades pessoais que promovam a estabilidade na 

liderança eficaz, como, motivação, valores, habilidades cognitivas e sociais, 

competência na solução de problemas e experiência; e (3) determinação de 

atributos duradouros, produzindo uma estabilidade em diferentes situações. 

Após ter ficado por quase duas décadas, praticamente, sem grande significado, a 

Escola dos Traços voltou a assumir uma importante posição nas pesquisas sobre 

liderança, principalmente, quando combinada com outras escolas. 

Atualmente, em duas revisões feitas por Mumford et al. (1993 e 2000), eles citam e 

especificam cinco categorias de atributos, onde as principais publicações estão 

concentradas. São elas: 

 

Habilidades Cognitivas: com grande ênfase em inteligência, mas ainda 

considera pensamento divergente e criativo. 

Personalidade: possivelmente, a categoria mais estudada das cinco, apresenta 

duas linhas diferentes de pesquisa: a Classificação Tipológica Myers-Briggs 

(Myers-Briggs Type Indicator - MBTI) e o Modelo dos Cinco Grandes Fatores 

(Big Five Model). Estão incluídos neste último: neuroticismo, extroversão, 

abertura a experiências, socialização e realização. 

Motivação: a necessidade de poder ou de dominância, a necessidade de 

realização e a de liderar são as principais áreas de pesquisa. 

Apreciação Social e Habilidades Interpessoais: definido por Marlowe (1986 apud 

Zaccaro, Kemp e Bader, 2004, p.115) como “a capacidade de compreender os 

sentimentos, pensamentos e comportamentos das pessoas, inclusive o próprio, 

em situações interpessoais, e agir, apropriadamente, em consequência da 

compreensão”. Esta linha de pesquisa tem recebido destaque nos últimos anos 

e ficou muito reconhecida com o conceito de Inteligência Emocional. 

Habilidades de Liderança e Conhecimento Tácito: como apresentado por 

Mumford et al. (2000, p. 14), “... liderança representa uma forma de resolver 

problemas sociais...”. Com um foco em solução de problemas, a aquisição de 

conhecimentos tácitos em diferentes experiências é importante, mas, só 

adquirir, não será suficiente, se o líder não apresentar as habilidades cognitivas 

de avaliação para que possa tirar as lições. 
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Como conclusão desta apresentação, pode-se afirmar que se trata de uma Escola 

muito fértil e bem aquecida com possibilidade de grandes contribuições para o 

estudo de liderança. 

A Escola dos Traços e Atributos, além de ter sido um dos gatilhos para as pesquisas 

de Liderança Situacional, como será visto a seguir, também é uma importante base 

para a Escola da Liderança Transformacional, principal Escola de Liderança na 

atualidade. 

 

 

5.2.2 Escola Comportamental 

 

 

A escola que predominou nos anos 50 e 60, de forma similar à anterior, continuou a 

pesquisar um único fator em busca de uma resposta para a qual seria a diferença 

entre líderes e não líderes. Mas desta vez foi o comportamento o alvo dos estudos. 

Os pesquisadores conduziam seus trabalhos a fim de responder quais seriam os 

padrões típicos de comportamento dos líderes e quais eram as diferenças em 

comportamento entre os líderes muito e pouco eficazes. 

A partir desta mudança de paradigma, de um maior embasamento empírico e da 

facilidade para sua implementação nas empresas, rapidamente esta escola 

conseguiu seu espaço no ambiente científico e nas organizações. Trouxe grande 

contribuição para as pesquisas de liderança. De forma empírica eles identificaram 

duas grandes classes de comportamento do líder, são elas: orientado para a tarefa e 

orientado para as pessoas. Esta constatação foi muito reconhecida, principalmente, 

nas empresas, por dois motivos: servia como base para treinamento de líderes e 

porque agora qualquer um poderia ser treinado independente dos seus traços e 

atributos. 

Como resultado, uma versão comercial foi criada a partir deste modelo por Blake e 

Mouton (1964): Modelo de Grade Gerencial (Managerial GRID® Model). O modelo 

se assemelha a uma matriz 9x9 que contempla, no seu eixo horizontal, orientação 

para a tarefa e, no seu eixo vertical, orientação para as pessoas. Com base num 

questionário, os líderes fazem uma autoavaliação do seu comportamento e 

identificam seu estilo. 
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Um artigo dos próprios autores do Modelo pode mostrar as proporções que este 

atingiu. Segundo o texto de Blake e Mouton (1967), o Grid Gerencial estava sendo 

utilizado em 167 empresas da lista da Fortune´s 200 como base para o 

desenvolvimento gerencial e também por centenas de outras empresas ao redor do 

mundo. 

Mas, no meio acadêmico, assim como aconteceu anteriormente, a Escola 

Comportamental também recebeu diversas críticas por ter um foco indutivo de 

pesquisa, pela falta de orientação teórica, pelo uso de ferramentas de medição 

bastante limitadas e de validação questionável (House e Aditya, 1997). 

A escola seguinte nasce mais uma vez a partir de uma mudança de paradigma onde 

o contexto e a situação passam a ser considerados. Este fato está presente para 

ambas as escolas: Situacional e Contingencial. Mas existe uma importante diferença 

entre as duas, enquanto para a primeira “... a situação, independente do indivíduo, 

pode influenciar a emergência e o comportamento do líder.” (Ayman, 2004, p. 153); 

para a segunda, considera-se a interação entre a situação e o líder. 

 

 

5.2.3 Escola Situacional (ou Escola Contextual) 

 

 

Esta escola representa um importante passo no avanço dos estudos de Liderança, 

ao reconhecer a importância de outros fatores além do líder e do subordinado 

(Seters e Field, 1990). De forma precisa e adequada, Chemers (1997) apresentou 

três pontos que foram a base para os trabalhos desta escola. O primeiro considera o 

aparecimento do líder em função da comunicação no grupo. Nesta linha de pesquisa 

diferentes tipos e padrões de comunicação foram usados e como conclusão: “não 

eram as características ou o comportamento do indivíduo, mas sua posição no fluxo 

de informações que levam ao seu aparecimento como um líder” (Ayman, 2004, p. 

152). 

O segundo tópico apresentado foi baseado na disposição das pessoas ao redor da 

mesa. A pessoa sentada à ponta, por possuir maior oportunidade de contatos “cara 

a cara” com os demais, tem uma maior possibilidade de ser escolhida como líder. 
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“Claramente a oportunidade de interação desempenha um papel no surgimento (do 

líder).” (Chemers, 1997, p. 25) 

O terceiro foi o impacto da quantidade e do tipo de feedback no surgimento do líder. 

Replicado diversas vezes, o experimento usava um par de luzes cobertas para cada 

indivíduo. A luz verde representava um feedback positivo, enquanto a vermelha, um 

feedback negativo. As luzes eram manipuladas de acordo com o objetivo de cada 

experimento. Como conclusão: “Indivíduos que recebiam luz verde falavam mais e 

por mais tempo, e como resultado, eram muito mais prováveis de serem escolhidos 

como líder do grupo.” (Chemers, 1997, p. 25) Como conclusão, para estes pontos 

apresentados, pode-se afirmar que: “... estar na hora certa, no local certo, tem muito 

a ver com tornar-se o líder.” (Chemers, 1997, p. 25) 

Os principais aspectos situacionais das teorias desta Escola são: tipo de tarefa, 

status social do líder e dos subordinados, posição relativa de poder do líder e dos 

subordinados e a natureza do ambiente externo. Estes aspectos do contexto e da 

situação é que iriam determinar os traços, atributos e comportamentos para um líder 

eficaz. Duas podem ser citadas como principais contribuições desta escola: o fato do 

líder ser ideal para uma atividade num contexto, não será igualmente ideal em uma 

situação diferente, e, em situações diferentes, o mesmo líder não deverá atuar de 

forma igual. 

 

 

5.2.4 Escola Contingencial 

 

 

Representou uma significativa evolução nos estudos sobre liderança por apresentar 

modelos que traziam componentes de escolas anteriores ao invés de estilos puros e 

unidimensionais (Seters e Field, 1990). Com foco na relação líder-subordinado, 

estrutura da tarefa e posição de poder do líder, uma abordagem mais ampla passa a 

ser considerada nos estudos de liderança. 

Seters e Field (1990, p. 35) acrescentam: “Em essência, a liderança eficaz era de 

contingente ou dependente de um ou mais fatores de comportamento, 

personalidade, influência e situação”. 
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As contingências podem ser vistas sob duas ópticas diferentes: sua natureza e o 

padrão de interação desta com o líder. Em relação à primeira, Kerr e Jermier (1978), 

com a Teoria dos Substitutos da Liderança, propõem 14 contingentes situacionais 

classificados em: características dos subordinados, natureza da tarefa e 

características organizacionais. 

Em relação à interação das contingências com o líder, elas podem ser classificadas 

como moderadora, quando não estão relacionadas nem com as variáveis 

independentes e nem com as dependentes, mas sua presença muda a natureza da 

relação entre elas. Ou mediadora, quando elas intermediam a relação entre as duas 

variáveis: dependente e independente. 

Apesar de bastante diferentes, as cinco teorias e modelos a seguir são os principais 

desta escola. 

 

 

Modelo Contingencial para Liderança Eficaz 

 

 

Este modelo, proposto por Fiedler, foi o primeiro a unir variáveis situacionais 

(contingências) com variáveis de personalidade e comportamento do líder com 

embasamento empírico. As variáveis de contingência contempladas são clima no 

time, estrutura da tarefa e posição de poder. 

A orientação do líder é medida através do Least Preferred Coworker (LPC), um 

questionário validado. O LPC é aplicado às pessoas que já trabalharam com o líder 

em avaliação e vai representar um estado interno do líder ao invés do seu 

comportamento. Se sua pontuação for baixa vai caracterizar uma pessoa 

intrinsecamente motivada com orientação para a tarefa e caso seu resultado seja 

elevado, vai representar o oposto, uma pessoa extrinsecamente motivada com um 

foco inicial para as pessoas. 

Com resultados empíricos, ficou comprovado que líderes orientados para a relação 

são mais efetivos em situações de controle moderado. Para o caso de situações de 

alto ou baixo controle, os líderes orientados para a tarefa serão mais eficientes. 
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Teoria dos Recursos Cognitivos (Cognitive Resource Theory - CRT) 

 

 

É a segunda Teoria da Escola Contingencial que inclui os traços do líder. Esta 

teoria, proposta por Fiedler e Garcia (1987), considera duas características internas 

do líder como preditivos para uma liderança eficaz: inteligência e experiência. Em 

2002, a partir de outras pesquisas e referências, Fiedler apresenta melhor os 

construtos, referindo-se à inteligência “fluida”, capacidade cognitiva para lidar com o 

novo, e inteligência “cristalizada”, automatização das respostas como domínio da 

experiência. 

A situação considerada nesta Teoria é o nível de stress do líder, o qual pode vir de 

diferentes fontes: stress com o chefe, com os pares ou mesmo o stress com a tarefa. 

Os resultados de vários estudos indicaram que sob condições de stress o 

desempenho do líder estava correlacionado de forma positiva com a experiência e 

negativa com a inteligência. Nas palavras do autor: “As pessoas podem ser 

experientes e brilhantes ou experientes e estúpidas. Mas o desempenho em uma 

tarefa específica exige que o líder dê prioridade para a experiência ou para a análise 

detalhada e criativa na resolução do problema particular.” (Fiedler, 2002 apud 

Ayman, 2004, p.158) 

 

 

Teoria Caminho-Objetivo (Path-Goal Theory) 

 

 

House, em 1971, elabora a Teoria Caminho-Objetivo com intenção de unir diversos 

resultados de pesquisas prévias independentes. A grande diferença dela em relação 

às demais teorias é fornecer as condições adequadas para que os subordinados 

atinjam o sucesso ao invés de enfatizar o comportamento do líder. 

A configuração final desta teoria era bastante complexa, contava com quatro 

comportamentos do líder (diretivo, orientado à realização, participativo e apoiador), 

diversos moderadores situacionais como estrutura e dificuldade da tarefa, e traços 

dos subordinados (motivação, valores e habilidades). Ela ainda incluía cinco 
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variáveis intervenientes e duas variáveis dependentes: satisfação e stress no 

trabalho (House e Aditya, 1997). 

Ao final, os “resultados gerais eram bastante díspares e decepcionantes” (House e 

Aditya, 1997, p. 422). 

 

 

Modelo Normativo de Tomada de Decisão 

 

 

Diferentemente das outras Teorias de Liderança, o presente é um “modelo 

normativo mais focado nas situações e como os líderes respondem ao invés de 

olhar para as características do líder ou como eles interagem com a situação.” 

(Ayman, 2004, p. 158) Foi inicialmente apresentado por Vroom e Yetton (1973), e, 

posteriormente, por Vroom e Jago em 1988. 

A proposta do modelo é de predizer ao líder qual seria o melhor comportamento a 

ser adotado no processo decisório, considerando quatro fatores: a qualidade na 

decisão, o tempo para a tomada de decisão, o apoio e envolvimento dos 

subordinados na implementação e o desenvolvimento dos subordinados. 

Como resultado da análise desses fatores, cinco eram as possíveis estratégias num 

contínuo grau de envolvimento dos subordinados, desde uma decisão autocrática 

até um processo decisório com participação total do grupo. 

Este modelo conquistou rapidamente seu espaço, pois, como não considerava os 

traços do líder, podia ser seguido por qualquer pessoa. Alguns críticos chegam a 

afirmar que poderia ser usado por gerentes ao invés de unicamente pelos líderes. 

 

 

Teoria da Liderança Situacional 

 

 

A Teoria da Liderança Situacional ou Teoria do Ciclo de Vida (Life Cycle Theory) foi 

apresentada por Hersey e Blanchard, em 1969. Com foco na perspectiva do 

subordinado, ela propõe que para um líder ser eficaz é necessário utilizar 
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comportamento adequado em função da situação. É baseada na maturidade do 

subordinado em dois aspectos: para a tarefa e psicológica. 

O comportamento do líder deve ir de encontro à maturidade para a tarefa 

(habilidade, educação e experiência) e à maturidade psicológica (vontade, 

autoestima e motivação). Numa escala crescente, quatro são os possíveis 

comportamentos: determinar, persuadir, compartilhar e delegar. Com base nos 

princípios desta teoria, o líder deveria delegar uma atividade, quando o subordinado 

estivesse apto para tal e com vontade de fazê-la. 

Duas são as principais ferramentas utilizadas para a medição do estilo de liderança: 

Descrição de Liderança Eficaz e Adaptabilidade (Leadership Effectiveness and 

Adaptability Description - LEAD) e Questionário de Descrição do Comportamento do 

Líder Eficaz (Leader Behavior Description Questionnaire - LBDQ). Apesar do seu 

apelo intuitivo, essa teoria foi pouco testada empiricamente (Ayman, 2004). 

 

A Escola Contingencial foi uma escola com muitas controvérsias conforme Seters e 

Field (1990). As teorias são muito diferentes umas das outras, como por exemplo, 

enquanto Fiedler considera traços do líder (inteligência e experiência) em seu 

modelo, House olha, principalmente, para as condições adequadas para o sucesso 

dos subordinados. 

Outra crítica a esta escola é o fato da utilização comercial de duas destas teorias, 

sem a devida validação empírica. Assim, como o Modelo Normativo de Tomada de 

Decisão, a Teoria da Liderança Situacional também apresenta ao final um processo 

próximo à automatização e, desta forma, não precisa ser feito unicamente pelo líder, 

podendo também ser realizado por um gerente. Por este motivo, os modelos se 

tornaram materiais bastante utilizados em treinamentos para empresas, mas sem o 

devido suporte empírico e validação. Fato este que se tornou alvo de pesadas 

críticas. 

Como conclusão final para a Escola Contingencial, pode-se afirmar que apresentou 

várias controvérsias, não atendeu às expectativas iniciais, mas serviu como base 

para o desenvolvimento de outras teorias mais completas que apareceram, 

descrevendo e predizendo importantes aspectos, além de fornecer um maior suporte 

empírico (House e Aditya, 1997). Alguns elementos desenvolvidos aqui também são 

considerados na Escola Transformacional. 
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5.2.5 Escola Cética 

 

 

Com diversas críticas, principalmente, em relação à validade dos questionários 

usados para se medir a liderança, esta escola esteve bastante ativa nos anos 70 e 

80 e progrediu com três principais linhas de pesquisa. A primeira considera as ações 

dos líderes como irrelevantes e as avaliações deles são baseadas nas teorias 

implícitas de liderança presentes na cabeça do avaliador. A segunda linha defende 

que as ações dos líderes podem não importar, mas são seus resultados que afetam 

sua avaliação. A terceira e, sem dúvida, a mais cética de todas, chega a apontar a 

não existência e não necessidade da liderança. Este extremismo chega ao limite de 

questionar se a liderança traz algum benefício para o desempenho da organização. 

Apesar da sua abordagem pouco construtiva, esta escola deixou uma mensagem 

importante na necessidade de se reforçar os aspectos metodológicos e de pesquisa. 

A partir dos anos 90, a quantidade de publicações é muito baixa, principalmente, em 

decorrência das fortes críticas recebidas, a partir de estudos com uma abordagem 

metodológica mais robusta (Lowe e Gardner, 2000). 

 

 

5.2.6 Escola Relacional 

 

 

Adota como aspecto chave a dupla ligação vertical líder-subordinado. Seus 

pesquisadores olham para esta relação ao invés de buscar nos comportamentos e 

traços do líder e/ou dos subordinados as respostas para uma liderança eficaz. 

Diferentemente de uma relação de mão única, ela é baseada na influência e nas 

obrigações nas duas direções. Uma relação madura traz grandes resultados de 

desempenho para a organização e para as pessoas envolvidas como, por exemplo, 

baixo turnover, maior desempenho do subordinado, bem como, alto nível de 

satisfação e comprometimento (House e Aditya, 1997). 

A Teoria da Ligação Diádica Vertical (Vertical Dyadic Linkage Theory - VDL) foi a 

precursora para a atual Teoria da Troca Líder-Subordinado (Leader-Member 

Exchange Theory - LMX). Ao longo da sua evolução, a escola relacional passou por 
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quatro estágios: díades diferentes de seguidores para um mesmo líder, qualidade da 

díade e seus efeitos no desempenho da organização, desenvolvimento de uma 

relação de alta qualidade e, por último, integração dos estágios anteriores para 

explicar os resultados do grupo (House e Aditya, 1997). 

Esta escola defende uma relação de alta qualidade entre líder e subordinado, 

baseada em confiança e respeito mútuo. Apesar disso, ela ainda não contempla em 

seus estudos qual é a dinâmica para esta relação de alta qualidade. 

 

 

5.2.7 Nova Escola de Liderança (Escola Transformacional) 

 

 

A Nova Escola de Liderança, também conhecida como Escola Transformacional, 

Escola do Novo Paradigma ou ainda Liderança Carismática, foi introduzida por 

Burns, em 1978. Ela utiliza um paradigma diferente para observar a liderança, o qual 

é baseado nos aspectos visionários e carismáticos dos líderes. 

Assim como a Escola Contingencial, ela também combina ao menos duas das 

escolas anteriores e busca entender: quais são os traços e atributos, 

comportamentos, situações e contingências onde um líder promove mudanças e 

transformações na organização. Outro fator importante é o fato da Escola 

Transformacional estar mais baseada em aspectos intrínsecos onde o líder deve ser 

pró-ativo, inovativo e criativo além de aberto a novas idéias. 

Influenciado pelos trabalhos do sociologista Max Weber, James McGregor Burns, um 

cientista político e historiador social, propôs dois estilos de liderança: 

transformacional e transacional. Apesar de outros pesquisadores já terem usado os 

conceitos de Weber da diferença entre fontes de autoridade econômica e não 

econômica, foi Burns quem “parece ter inspirado pesquisadores em liderança a 

explorar este novo paradigma.” (Sashkin, 2004, p. 173) Todas as outras teorias 

pertencentes à Nova Escola se fundamentaram neste trabalho de Burns (1978). 

Como apontado por Lowe e Kroeck (1996, p. 2): “Burns considerava o líder 

transformacional, como distinto do líder transacional”. Enquanto para o segundo tipo, 

o líder buscava uma troca de algo com determinado valor, no primeiro, 
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transformacional, ele buscava uma forma diferente de união entre líder e liderado 

com alto nível de motivação e envolvimento. 

Após a criação do conceito, foi Bass, em 1985, que apontou os estilos de liderança 

não como opostos de uma escala bipolar, mas sim como aspectos independentes e 

complementares de liderança. O modelo proposto por Bass com o nome de 

Liderança e Performance além da Expectativa (Leadership and Performance beyond 

the Expectation) foi uma significativa contribuição para os estudos de liderança, pois 

o paradigma usado até então estava mudado. 

Avolio e Bass (2004, p. 3) explicam melhor os dois: “liderança transacional significa 

trabalhar com indivíduos ou grupos definindo acordos de contratos para que estes 

atinjam objetivos de trabalhos específicos, descobrindo capabilidades individuais, e 

especificando compensações e recompensas que podem ser esperadas caso as 

tarefas sejam concluídas com sucesso”. Quanto ao estilo transformacional, Avolio e 

Bass (2004) apresentam estes líderes como inspiradores, estimuladores intelectuais, 

desafiadores e visionários. 

Outra grande contribuição de Bass foi o desenvolvimento de uma ferramenta de 

avaliação, o Questionário Multifatorial de Liderança (Multifactor Leadership 

Questionnaire - MLQ) que será apresentado na sequência deste trabalho. 

Outras sete abordagens para o estudo da Liderança Transformacional são 

apresentadas por Sashkin (2004), como pertencentes à escola, que não serão 

aprofundadas neste trabalho por não fazerem parte do escopo, mas vale serem 

mencionadas, pois o autor faz uma comparação interessante entre elas que será 

detalhada a seguir. Estas teorias são: 

Estratégia dos Comportamentos dos Chefes Executivos Excepcionais (Behavior 

Strategies of Exceptional Chief Executives): Warren Bennis considera como 

características estratégicas a atenção para a visão, os significados através da 

comunicação, a confiança através de um posicionamento e o desdobramento da 

pessoa (deployment of self). O contexto organizacional também é ponderado 

nesta teoria. 

Melhores Comportamentos de Liderança: esta abordagem proposta por James 

Kouzes e Barry Posner foi construída a partir de uma pesquisa feita com 

gerentes sobre sua experiência mais positiva de liderança. Como resultado, eles 

apontam cinco fatores chaves: desafiar o processo, inspirar uma visão comum, 

permitir a ação dos outros, modelar o caminho e incentivar o coração. 
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Como Líderes Desenvolvem as Estruturas Organizacionais Requeridas: focado 

essencialmente na força cognitiva, Elliot Jaques defende a importância da 

combinação entre esta força e os requerimentos para a posição. 

Liderança e Motivação do Poder: David McClelland e Robert J. House 

consideram a necessidade do poder como variável central desta abordagem. 

Como Líderes Constroem Culturas: através de uma extensa pesquisa, John 

Kotter e James Heskett concluem que a eficácia da liderança decorre da 

influência do líder sobre a cultura ou da sua habilidade de alterá-la.  

Comportamentos do Líder Carismático: a partir do que Jay Conger e Rabindra 

Kanungo julgam como diferenças entre o líder carismático e o transformacional, 

eles apresentam seis dimensões de comportamento do líder para trazer 

resultados. São elas: sensibilidade ao meio ambiente e em relação às 

necessidades dos subordinados, desafiar o status quo, articulação de uma 

visão, comportamento não convencional (original) e, por último, assumir riscos. 

O Líder Visionário: proposta por Marshall e Molly Sashkin, considera, 

inicialmente, quatro dimensões de comportamento como as fundamentais para 

um líder eficaz: comunicação, credibilidade, cuidado e criatividade. 

Posteriormente, esta abordagem passou a ser chamada de Leadership that 

Matters ao considerar outros aspectos como autoconfiança, liderança visionária 

e cultura. 

Ao comparar as nove principais teorias desta Escola, Sashkin (2004) buscou e 

identificou quais eram as semelhanças entre elas e as batizou de competências 

comuns. Para ser classificada desta forma, uma competência deveria estar presente 

em ao menos três modelos. 

Os comportamentos que se enquadraram no critério adotado foram: comunicação 

(de visão), cuidado (consideração) e criação de oportunidades de empowering 

(“risco”). Os traços classificados dessa forma foram: autoconfiança, orientação para 

empowerment e visão (habilidade cognitiva). 

Ao compararmos o Modelo Liderança e Performance além da Expectativa com as 

competências comuns, apontadas por Sashkin (2004), fica evidente que esta é uma 

ótima representação da escola e opção de trabalho. O Modelo de Bass contempla 

todos os comportamentos comuns além das ações para produção de carisma 

(Charisma Producing Actions). Em relação aos traços comuns, ele não contempla a 

autoconfiança, contudo considera o carisma. 
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5.2.8 Escola de Processamento de Informação 

 

 

Baseada na Teoria Implícita da Liderança, esta escola adota um paradigma de 

processamento de informações. Nesta linha de pesquisa, o foco está em como o 

líder é percebido pelos outros; percepção que é baseada nas convicções e crenças 

implícitas em um indivíduo sobre os líderes (Northouse, 2009). 

As pesquisas desta escola estão baseadas no trabalho de Lord, Foti e DeVander 

(1984) que focalizou o entendimento, teste e aplicação da legitimação de um líder 

por suas características corresponderem ao modelo esperado pelos seus 

seguidores. 

Esta escola, que esteve mais ativa a partir de 1990, procura entender como o 

comportamento e as ações de um indivíduo alteram as ações e comportamentos de 

um subordinado e quais os mecanismos por onde um indivíduo líder os influencia. 

Por não considerar outros fatores já comprovados e validados, como a Teoria 

Caminho Objetivo e a Liderança Transformacional, esta escola é tida como limitada 

por Northouse (2009). Apesar disso, ela oferece possibilidades de grandes 

contribuições, no futuro, ao apresentar como estes mecanismos funcionam e “nos 

proporcionar um novo entendimento de liderança”. (Antonakis, Cianciolo e 

Sternberg, 2004, p.9) 

 

 

5.3 Conclusão da Revisão Teórica sobre Liderança 

 

 

Quatro foram os fatores considerados na escolha do Modelo proposto por Bass 

como o utilizado nesta dissertação. Inicialmente, a Nova Escola de Liderança foi 

escolhida por ser a mais atual e contemplar os aspectos visionários e carismáticos 

do líder. Como pode ser visto no Quadro 2, trata-se de uma escola muito ativa no 

período atual.  

O segundo fator foi que o modelo proposto por Bass possui componentes da escola 

de traços e atributos, comportamental e da contingencial, desta forma, trata-se de 

uma visão mais completa em relação ao estudo da liderança. Na comparação com 
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os outros modelos da mesma escola, o escolhido apresenta todos os 

comportamentos comuns, segundo avaliação de Sashkin (2004). O fato deste 

modelo ser um ótimo representante da Escola foi o terceiro aspecto considerado na 

decisão. 

Atualmente, por ser este modelo o mais utilizado, em pesquisas acadêmicas, em 

função do seu reconhecimento e de um questionário de medição foi o quarto e 

último critério. A respeito, Kroeck, Lowe e Brown (2004, p. 73) afirmam que “a 

literatura sobre liderança transformacional apresenta uma unidade de medida 

prática, através do uso consistente do questionário de liderança multifatorial, um 

instrumento amplamente utilizado e devidamente apoiado”. O MLQ será detalhado 

na sessão seguinte: Ferramentas de Medição para Liderança. 
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6 FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO PARA LIDERANÇA 

 

 

Kroeck, Lowe e Brown (2004, p. 81) apresentaram uma lista de 30 diferentes 

modelos para medição dos estilos e fatores de liderança, a qual chamou de “uma 

amostra representativa da diversidade dos instrumentos e técnicas para avaliar a 

liderança”. 

Os autores apresentam avaliação da liderança como uma “valiosa ferramenta para 

melhorar a eficácia organizacional” (p. 78) e reforçam algumas das diferenças entre 

estas ferramentas como, por exemplo, escala de medição, embasamento teórico, 

avaliador e finalidade de uso. 

Desta lista, somente dois questionários apresentam como base teórica a Teoria da 

Liderança Transformacional, sendo que os demais refletem as diferentes teorias 

apresentadas no capítulo de revisão da literatura sobre Liderança. O primeiro é o 

Questionário do Comportamento do Líder (Leader Behavior Questionnaire), proposto 

por Sashkin, em 1984 e depois revisado em 1988 e 2003 (Sashkin, 2004). Este 

apesar de já ter sido utilizado em diferentes tipos de organização, ainda está em 

fase de amadurecimento, se comparado ao segundo, o Questionário de Liderança 

Multifatorial (MLQ). O MLQ será descrito em detalhes na sequência por ter sido o 

escolhido para o presente trabalho. Foram diferenciais nesta tomada de decisão: o 

nível de aceitação, avaliado através da quantidade de citações, e da validação da 

ferramenta. 

 

 

6.1 Questionário de Liderança Multifatorial (MLQ) 

 

 

Como já adiantado, na atual pesquisa, será usado o modelo de liderança proposto 

por Bass que pertence à Nova Escola de Liderança e considera três estilos: 

transformacional, transacional e não-transacional. O instrumento de medição usado 

por tal modelo é o Questionário de Liderança Multifatorial (Multifactor Leadership 

Questionnaire - MLQ), que, já vem sendo utilizado com frequência há mais de 25 

anos no campo. Trata-se também de um modelo já amplamente reconhecido, 

validado e aceito: “A última versão do MLQ, Form 5x, tem sido empregado em cerca 
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de 300 pesquisas, teses de doutorado e dissertações de mestrado em todo o globo 

por quase dez anos...” (Avolio e Bass, 2004, p. 35). Uma opinião semelhante é 

compartilhada por Hinkin e Schriesheim (2008, p. 502): “a grande maioria de 

pesquisas empíricas publicadas neste tópico tem utilizado o Questionário de 

Liderança Multifatorial (MLQ)...”.  

O MLQ tem sido utilizado numa ampla gama de organizações, desde manufatura, 

até instituições religiosas, passando por organizações militares e educacionais. Ele 

tem sido aplicado para diferentes níveis da organização desde supervisores até 

diretores (Lowe e Kroeck, 1996).  

A versão aplicada é a terceira e a mais atual da ferramenta. Esta evolução 

aconteceu com o objetivo de acompanhar as novas pesquisas em liderança, sanar 

algumas deficiências apontadas, como principal, a alta correlação entre dois fatores 

na versão anterior (MLQ Form 5R) e inclusão de aspectos de desempenho de 

liderança. Por se tratar de um questionário protegido por direitos autorais, o MLQ 

não pôde ser anexado nesta Dissertação, o mesmo ocorre para os diversos 

trabalhos que usaram o MLQ que também não trazem as questões explícitas. É 

possível se conhecer todas as perguntas que compõem o questionário em uma 

publicação da própria Mind Garden (Bass e Avolio, 2004). 

A validação do questionário foi feita através de uma Análise Fatorial Confirmatória, 

comparando o novo modelo proposto de 9 fatores, com o anterior de 6. Na análise 

foi utilizada toda a base de dados global coletada até 2003. 

Como conclusão da validação do questionário, Bass e Avolio (2004, p. 79) afirmam 

que: “o teste do modelo de nove fatores através de regiões e avaliadores, em geral 

mostrou um sólido e consistente apoio para o mesmo.” Os nove fatores, medidos 

pela ferramenta, estão descritos a seguir: 

 

Influência Idealizada (atributo) (Idealized Influence Atribute - IIA): este fator 

busca medir o nível de admiração, respeito e confiança que os seguidores 

depositam no líder, para este caso os itens são baseados em atributos do líder, 

como por exemplo, “Gero orgulho nos outros por estarem associados a mim.” 

Influência Idealizada (comportamento) (Idealized Influence Behavior - IIB): mede 

um fator bastante semelhante ao anterior, mas neste caso, ele está relacionado 

ao comportamento como: “Especifico a importância de se ter um forte senso de 

propósito.” 
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Motivação Inspiradora (Inspirational Motivation - IM): avalia o quanto inspirador é 

o líder, baseado no compartilhamento dos objetivos, na visão de longo prazo e 

de que forma os objetivos serão alcançados. 

Estimulação Intelectual (Intellectual Stimulation - IS): aponta o quanto o líder 

desafia as idéias, valores e crenças dos seus subordinados a fim de que estes 

desenvolvam uma melhor capacidade de solucionar problemas atuais e futuros. 

Consideração Individualizada (Individual Consideration - IC): este fator é 

baseado no tratamento individual de cada subordinado. Com afirmações como: 

“Considero cada indivíduo como tendo necessidades, habilidades e aspirações 

diferentes dos outros.”, ele reforça as necessidades particulares, e também 

considera a extensão das necessidades atuais. 

Recompensa Contingencial (Contingent Reward - CR): é bastante característico 

de uma liderança transacional, pois “... esclarece as expectativas e oferece 

reconhecimento quando os objetivos são atingidos.” (Avolio e Bass, 2004, p. 97) 

Gestão por Exceção (ativa) (Management-by-Exception: Active - MEA): pode ser 

bem caracterizada pelo seguinte item do questionário: “Focalizo a atenção nas 

irregularidades, erros, exceções e desvios aos padrões esperados.” O líder, 

após a identificação dos padrões de qualidade e funcionamento dos processos, 

faz um acompanhamento próximo baseado nas exceções. 

Gestão por Exceção (passiva) (Management-by-Exception: Passive - MEP): de 

forma diferente ao item anterior, na Gestão por Exceção (passiva), o líder não 

faz tal acompanhamento e aguarda pelo acontecimento dos erros. 

Laissez-Faire (LF): expressão oriunda do francês, representa um princípio 

defendido por economistas liberais em que o governo deve interferir o mínimo 

possível na atividade econômica. Este fator também carrega o mesmo 

significado ao líder de forma que ele evita ser envolvido e tomar decisões. 

 

Vale ressaltar aqui que os cinco fatores inicialmente descritos: Influência Idealizada 

(atributo), Influência Idealizada (comportamento), Motivação Inspiradora, 

Estimulação Intelectual e Consideração Individualizada estão relacionadas ao estilo 

de liderança transformacional. As duas seguintes: Recompensa Contingencial, 

Gestão por Exceção (ativa) estão relacionadas ao estilo de liderança transacional. 

As duas últimas: Gestão por Exceção (passiva) e Laissez-Faire, vão caracterizar o 
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terceiro estilo de liderança que recebe o mesmo nome do último fator: não-

transacional (Laissez-Faire). 

Como foi mencionado anteriormente, uma das alterações do MLQ Form 5x foi a 

inclusão de fatores para medição do desempenho da liderança. Servem como 

medidas de sucesso para o grupo e estão baseados no grau de motivação dos 

subordinados, na atuação do líder junto a outras esferas da organização e, por 

último, no nível de satisfação dos subordinados diante do líder. 

Apesar destas questões não terem sido analisadas e utilizadas no presente trabalho, 

elas também foram coletadas com o objetivo de futuras publicações. Segue um 

exemplo de questão para cada um dos fatores: 

 

Esforço Extra (Extra Effort - EE): “Aumento a vontade dos outros em tentar com 

maior afinco.” 

Eficácia (Effectiveness - E): “Sou eficaz em representar os outros para níveis 

hierárquicos superiores.” 

Satisfação com a Liderança (Satisfaction with the Leadership - S): “Trabalho 

com os outros de maneira satisfatória.” 

 

O MLQ, ferramenta devidamente fundada na Nova Escola de Liderança, atende de 

forma adequada os critérios buscados. Além de já estar validado, e ser altamente 

aceito, é o principal questionário utilizado em estudos com enfoque neste paradigma 

de liderança. O MLQ também apresenta uma escala adequada para os fins deste 

trabalho. De acordo com estes critérios e também, pelo que foi exposto nesta seção, 

esta será a ferramenta utilizada. 
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7 METODOLOGIA 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar como o presente trabalho foi planejado, desde 

a classificação da pesquisa com base em diferentes critérios até a apresentação das 

análises que serão realizadas. Na parte inicial, será detalhado o posicionamento 

paradigmático bem como a categorização da pesquisa e da metodologia. Em 

seguida, uma seção detalhará o processo de amostragem, indicando como esta foi 

selecionada, composta e sua estratificação. Na parte seguinte, serão esclarecidas a 

coleta de dados, as ferramentas, e o meio utilizado para coleta, bem como os 

critérios na sua seleção. Na última parte deste capítulo, serão apresentados os 

procedimentos das análises estatísticas e também os critérios selecionados. 

 

 

7.1 Categorização da Pesquisa 

 

 

Uma pesquisa pode ser categorizada com base em vários critérios, mas nesta 

dissertação, três foram escolhidos. O primeiro e mais importante corresponde ao seu 

posicionamento paradigmático, o segundo considera a pesquisa para classificá-lo e 

o terceiro, a metodologia utilizada. As três categorizações serão apresentadas a 

seguir. 

Inicialmente, como postulado por Morgan e Smircich (1980), existe um contínuo de 

paradigmas entre dois polos: positivista e interpretativista. Esta escala tem como 

objetivo na sua essência trazer os diferentes pontos de vista dos cientistas sociais, 

indicando como eles enxergam o ser humano e o mundo ao seu redor, bem como 

suas crenças em relação ao objeto de estudo. 

O presente trabalho está no segundo nível da escala, de um total de seis, partindo 

do positivista para o interpretativista. Vale ressaltar que, em vez de saltos, existe 

uma gradual mudança entre cada um destes estágios. Neste passo na escala, a 

postura epistemológica deixa de ser de extremo positivismo e aceita, como 

conhecimento válido, o estudo de sistemas, processos e mudanças. No primeiro 

nível, o pressuposto ontológico assume a realidade como uma estrutura concreta e 
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fechada e usa como metáfora a imagem de uma máquina. A atual pesquisa assume 

a realidade como um processo concreto e uma imagem do mundo como a de um 

organismo ou um sistema aberto. 

Ao analisar os pressupostos em relação à natureza humana, ainda na mesma 

posição na escala, o homem é visto como um agente adaptativo que “... existe na 

relação interativa com o seu mundo. Ele influencia e é influenciado por seu contexto 

ou ambiente.” (Morgan e Smircich, 1980, p. 495) 

Este posicionamento é fundamental neste início da parte metodológica, por ter 

servido como importante direcionamento do estudo, e como ressaltado pelos 

autores, “... cientistas não podem mais permanecer como observadores externos, 

medindo o que eles veem; eles devem mover-se para investigar a partir do objeto de 

estudo e empregar as técnicas de investigação adequadas ao trabalho.” (Morgan e 

Smircich, 1980, p. 498) 

Uma segunda forma de categorizar a presente pesquisa utilizou a tipologia de Collis 

e Hussey (2009). Segundo esses autores, poder-se-ia categorizar uma pesquisa por 

quatro critérios principais, levando em consideração seu propósito, o processo 

usado, os resultados esperados e a lógica utilizada. Nestes quatro critérios de Collis 

e Hussey (2009), esta dissertação pode ser classificada como exploratória, 

quantitativa, básica e indutiva. 

Trata-se de um estudo com propósito exploratório em função da ausência de 

publicações, na intersecção de dois temas, LIDERANÇA e ERRO. Como apontado 

por Forza (2002, p. 155), estudos exploratórios têm o objetivo de pesquisar o 

fenômeno e proporcionar as bases para futuros estudos em maior profundidade 

sobre o tema; ele ainda reforça que “... podem ajudar a descobrir ou fornecer 

evidências preliminares de associações entre conceitos.” O trabalho pode ainda ser 

classificado como quantitativo, por usar um processo de investigação baseado na 

coleta de dados quantitativos, através de questionários, e seguido de análises com 

métodos estatísticos. Com base nos resultados esperados, este estudo pode ser 

considerado como aplicado por contribuir com melhores práticas de gestão nas 

organizações, mas ele se enquadra melhor, como básico, por ter um propósito de 

expandir o conhecimento geral ao redor do tema. No último dos quatro critérios de 

Collis e Hussey (2009), pode-se entender que o trabalho constitui uma pesquisa 

indutiva, pois a lógica usada foi a que a “... teoria é desenvolvida a partir de 

observações da realidade empírica.” (Collis e Hussey, 2009, p.8) 
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A terceira forma de se classificar a presente pesquisa é com base na metodologia 

aplicada, e, neste caso, este estudo é não experimental e do tipo survey. Entende-se 

que ela é não experimental por utilizar situações já existentes: o erro presente na 

realidade do indivíduo. E entende-se que é do tipo survey, por ser baseada em uma 

pesquisa para coleta de dados primários com um objetivo final de se extrapolar 

parcialmente, ou na sua totalidade, os resultados obtidos para a população (Collis e 

Hussey, 2009). 

Considerado o posicionamento paradigmático e a categorização da pesquisa, pode-

se aprofundar ainda mais a metodologia aplicada. A unidade analítica do estudo é o 

INDIVÍDUO, e através da aplicação de dois questionários independentes, objetivou-

se medir como este trata o erro, qual é o seu estilo de liderança e se existe uma 

relação entre estes dois construtos (erro e estilo de liderança). 

Fez-se a opção pela utilização de construtos já validados em vez de tentar validar a 

sua operacionalização. A construção original dos construtos adotados nesta 

pesquisa está descrita em Rybowiak et al. (1999) para o erro e em Avolio e Bass 

(2004) para liderança. Algumas utilizações do construto de erro que foi eleito (EOQ) 

estão descritas em Korsten et al. (2004) e Van Dick et al. (2005) e, entre as muitas 

aplicações do construto de liderança escolhido (MLQ), vale ressaltar duas das 

principais meta-análises realizadas (Lowe, Kroeck e Sivasubramaniam, 1986; 

Dumdum et al, 2002). As ferramentas de medição também já foram validadas 

(Rybowiak et al, 1999; Avolio e Bass, 2004) conforme preconizado por Collis e 

Hussey (2009). 

O questionário foi aplicado via internet em indivíduos de diferentes unidades 

organizacionais. Os dados levantados foram analisados em quatro etapas. Primeiro 

foram feitas análises estatísticas descritivas para a caracterização da amostra. Na 

sequência, foram avaliadas as questões de forma individual e o quanto estas 

capturavam adequadamente os construtos. Como terceira parte da análise, foi feita 

uma avaliação das correlações entre os fatores do EOQ e do MLQ. A quarta e última 

parte do procedimento foi uma Análise de Regressão Múltipla para os fatores do 

EOQ (variável dependente). O aprofundamento e detalhamento da metodologia 

serão apresentados a seguir. 
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7.2 Amostra 

 

 

Conforme apontado por Pinsonneault e Kraemer (1993), a unidade de análise é mais 

uma questão importante no desenho de uma pesquisa e esta é explicada por Forza 

(2002, p. 158) como “... a unidade que se refere ao nível de agregação dos dados 

durante as análises subsequentes.” Com o intuito de se avaliar a existência de uma 

relação entre os construtos de Tratamento do Erro e de Estilos de Liderança, o 

indivíduo foi a unidade de análise escolhida. 

Definiu-se que estes indivíduos devem estar em posição de média gerência, a qual 

será definida neste estudo como uma posição de supervisor, chefe, coordenador ou 

gerente em uma unidade organizacional. Como critério para pertencer ao grupo 

amostral a ser aqui investigado, foi considerada a presença de subordinados, que 

podem estar ligados de forma direta, como em uma estrutura hierárquica tradicional, 

ou de forma matricial, em times funcionais ou de projetos. Exercer a liderança sobre 

um grupo é fundamental para a inserção na amostra, uma vez que seus 

comportamentos no exercício da liderança é que serão avaliados. 

Com o objetivo de se aumentar a variabilidade na amostra e permitir uma 

comparação entre diferentes grupos, os indivíduos avaliados faziam parte de 

diferentes Unidades Organizacionais, que foram aqui definidas como uma fração da 

empresa, por exemplo, uma divisão, uma área ou um departamento ou ainda uma 

empresa na sua totalidade. Esta separação também foi de grande valia na etapa da 

análise, permitindo uma melhor estratificação dos dados e com possibilidade de 

publicações comparativas futuras. 

Uma vez apresentada, descrita e caracterizada a unidade de análise, podemos 

então definir a população que foi foco desta pesquisa. Ela é composta dos 

indivíduos que ocupam uma posição de média gerência em empresas instaladas no 

Brasil. Por se tratar de uma população de elevado tamanho, de alta complexidade, 

pela não uniformização dos cargos nas empresas e de difícil mapeamento, seria 

muito complicado se aplicar uma amostragem probabilística. Outro fator para 

inviabilizar uma amostra probabilística foi a limitação de tempo e recursos 

financeiros do pesquisador. Considerando-se tais limitações, optou-se então por 

fazer uma amostragem não probabilística, baseada na conveniência e acessibilidade 

da amostra. 
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A seleção das pessoas que participaram da pesquisa foi feita, dentro do perfil 

mencionado, de forma intencional, em função do acesso do pesquisador. Tais 

pessoas fazem parte do network do pesquisador e/ou do network de seus 

conhecidos dentro da empresa onde atuam. Este método de amostragem é 

denominado networking e apesar da possibilidade de gerar uma amostra enviesada, 

se não conduzido de forma adequada, entende-se que os devidos cuidados foram 

tomados a fim de se minimizar este problema:  

(1) todos os contatos do pesquisador que atuam em empresas, com o tamanho 

mínimo de 15 pessoas em posições de média gerência, foram acionados;  

(2) o tamanho final da amostra foi superior ao inicial calculado;  

(3) a confidencialidade na captura dos dados foi devidamente protegida; e  

(4) as demais características para composição da amostra, principalmente, a 

variância significativa das variáveis de controle, foram preservadas. 

Um quinto fator importante a ser considerado é o fato de se tratar de uma pesquisa 

do tipo exploratória e, como tal, tem o objetivo de “... buscar insights e familiaridade 

com o tema para investigações mais rigorosas numa etapa posterior.” (Collis e 

Hussey, 2009, p.5) 

 

A determinação do tamanho ideal e mínimo da amostra foi feita na convergência de 

três métodos distintos. 

Segundo o modelo proposto por Bartlett, Kotrlik e Higgins (2001) através das 

fórmulas de Cochran, três são as variáveis a serem consideradas para cálculo do 

tamanho da amostra em estudos organizacionais. A primeira, e bastante crítica, é a 

variância estimada para a principal variável de interesse no estudo, neste caso o 

estilo de liderança pelos fatores que compõem o questionário do MLQ. As outras 

duas são: o erro tipo I (α), probabilidade de diferenças reveladas pelas análises 

estatísticas não existirem, e a margem de erro, ou seja, o risco que o pesquisador 

está disposto a aceitar no experimento. Os valores aplicados na pesquisa para estes 

parâmetros foram de α=0,05 e de 3% de margem de erro, de acordo com a 

recomendação no mesmo artigo (Bartlett, Kotrlik e Higgins, 2001). 

Aplicando estes critérios, e usando, como variância estimada, a média das 

variâncias dos fatores que compõem o MLQ na validação do questionário (Avolio e 

Bass, 2004), chega-se a um resultado de 57,08, logo um tamanho da amostra de 58 

pessoas. A fórmula utilizada foi: N = (t² x s²) / d². 
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Um segundo método para se estimar a variância poderia ser com base em 3 desvios 

padrão de cada lado. E, neste caso, a amostra necessária seria de 118 pessoas. 

Na sequência, foi aplicado um terceiro método para cálculo amostral, considerando, 

na definição do tamanho da amostra, a análise de dados que foi realizada. Conforme 

será apresentado e discutido a seguir neste trabalho, os dados coletados foram 

analisados através de Regressão Múltipla. Para este tipo de análise “... a proporção 

de observações da variável independente não pode ficar abaixo de 5” (Bartlett, 

Kotrlik e Higgins, 2001, p. 48). Ainda para esses mesmos autores, “uma proporção 

mais conservadora, de 10 observações para cada variável independente foi 

reportada como ótima por Miller e Hunce (1973) e por Halinski e Feldt (1970).” 

Considerando esta recomendação de (Bartlett, Kotrlik e Higgins, 2001, p. 48) e o 

número de variáveis independentes do MLQ de nove fatores, seria necessária uma 

amostra mínima de 90 participantes para responderem os questionários. 

Na convergência destes três critérios de cálculo amostral, foi considerado, de forma 

conservadora, um tamanho de amostra mínima de 118 pessoas. Com uma 

expectativa de 60% de taxa de resposta, o questionário foi então encaminhado para 

cerca de 200 pessoas. Esta expectativa de taxa de resposta está de acordo com 

Forza (2002) que defende uma taxa superior a 50%. Considera-se este valor 

atingível por se tratar de uma pesquisa baseada em network. 

De acordo com o procedimento normalmente postulado para o método de 

amostragem de Networking, de posse da lista de contatos do pesquisador, todas as 

pessoas que estavam atuando em empresas com um porte mínimo (15 pessoas ou 

mais) foi contatada. Esta consideração foi feita uma vez que, pelo protocolo amostral 

adotado, não poderiam ser utilizados respondentes que não estivessem em 

empresas com menos de 15 pessoas, e que não estivessem ocupando posições de 

média gerência. O contato com potenciais respondentes válidos (que satisfizessem 

as condições mínimas do protocolo amostral) foi feito via e-mail com a explicação do 

tema e objetivo da pesquisa, o tamanho da amostra que se buscava, os aspectos 

operacionais de como seria conduzida, bem como uma pergunta se a pessoa 

achava que seria possível aplicá-la na Unidade Organizacional onde atuava. No 

mesmo e-mail, também era estimado o tempo previsto de preenchimento inferior a 

30 minutos e o indivíduo como unidade de estudo, reforçando o compromisso de 

que nenhuma informação sobre a empresa seria externada. 
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A amostra foi então composta com base nas respostas destes contatos por pessoas 

de média gerência, em empresas que atuavam em diferentes segmentos, instaladas 

no Brasil. Quase na sua totalidade, o network do pesquisador está localizado no 

estado de São Paulo e poucos nomes passados nas respostas atuavam fora deste 

território. Nenhum pesquisado atuava fora do Brasil. 

Decidiu-se fazer o contato por este meio para se viabilizar uma amostra maior, mais 

segmentada e de maior representatividade, características essas que reforçam a 

qualidade da amostra obtida. 

Em diversos casos, as pessoas contatadas demandaram informações adicionais, 

principalmente, para entender melhor o que estava sendo pesquisado e, na grande 

maioria de tais segundos contatos, foram reforçados os aspectos de 

confidencialidade em relação ao nome da empresa. Ao final deste processo, era 

encaminhada ao pesquisador uma lista de e-mails dos contatos em cada unidade 

organizacional. 

 

 

7.3 Coleta de Dados 

 

 

Como afirmam Wright e Marsden (2010, p.3), “pesquisas tipo survey são um dos 

mais importantes métodos de pesquisa básica em Ciências Sociais e uma 

importante ferramenta em trabalhos aplicados”. Segundo estes autores, este tipo de 

pesquisa passou por uma grande evolução desde os anos 80, acompanhando as 

mudanças sociais, econômicas e tecnológicas. Os principais fatores de pressão que 

provocaram esta mudança foram o aumento nos custos das pesquisas e a redução 

nas taxas de respostas. Diante deste cenário, diferentes tipos de meios para a coleta 

das informações apareceram, dentro destes, o de maior destaque em função do 

baixo custo foi a pesquisa pela internet. 

Este foi o método escolhido para o presente trabalho, considerando os aspectos 

financeiros, facilidade de aplicação e captação dos dados e transcrição sem risco de 

perda de informação. 

Estas vantagens pareceram maiores que alguns riscos apontados na literatura sobre 

procedimentos de pesquisa científica como, por exemplo, a ausência de 
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familiaridade com a ferramenta usada, pesquisas abertas sem definição adequada 

da composição amostral e um adequado controle em sua aplicação. Em geral, os 

riscos apontados são comuns a diferentes formas de pesquisa e estes precisam ser 

devidamente equacionados, como se tentou fazer na presente dissertação. 

Finalmente, decidiu-se aqui pela utilização deste veículo de coleta de dados porque, 

em última análise, não foi encontrada, à época da apresentação deste trabalho, 

impedimentos metodológicos, muito menos ainda um impedimento provado, para a 

utilização da internet como meio de acesso. 

Uma vez tomado este rumo de coleta, os seguintes critérios foram considerados na 

escolha do site onde a pesquisa foi postada: nível de aceitação do site para 

pesquisas acadêmicas, tipo de pergunta permitida (nenhuma pergunta dos 

questionários deveria ser alterada), forma de tabulação dos resultados finais e tipo 

do arquivo gerado. 

A coleta de dados foi então feita através do site da Mind Garden, pois além desta ser 

a empresa que possui os direitos de utilização do MLQ, ela também apresentou 

ótimos resultados nos testes comparativos de acordo com os critérios mencionados 

anteriormente. Não havia restrições em relação ao tipo de pergunta, fato que 

facilitou a inclusão das perguntas demográficas; os dados finais poderiam ser 

transferidos via arquivo com extensão csv, o que facilitaria sua utilização e análise. E 

por fim, este site também atende aos rígidos critérios de pesquisa acadêmica aceitos 

no campo. 

Com posse da lista de participantes, a pesquisa foi distribuída então por via 

eletrônica através de e-mails individuais. Duas foram as formas de envio da 

pesquisa: primeiro, por e-mail pessoal do pesquisador e, segundo, diretamente do 

endereço (site) onde a pesquisa foi postada. Esta diferença se fez necessária em 

função do pedido de alguns contatos do pesquisador para que o e-mail fosse mais 

pessoal e específico, fato esse que ajudou no percentual de resposta de algumas 

unidades organizacionais. Em ambas as formas, o e-mail possuía uma breve 

descrição do objetivo da pesquisa, um contato para esclarecimento de dúvidas do 

trabalho, e um contato secundário, caso houvesse problemas técnicos ou de 

comunicação com o primeiro. No corpo da mensagem, ainda estavam descritas as 

instruções para o preenchimento da pesquisa e um link de acesso ao site. Este link 

direcionava o respondente à página da Mind Garden que solicitava ao participante a 

confirmação do e-mail e o cadastro de uma senha. 
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Este procedimento na distribuição e acesso foi bastante importante ao longo do 

processo, pois impediu que o preenchimento da pesquisa fosse feito por pessoas 

que não estavam na amostra, uma crítica importante em relação a esse tipo de 

metodologia. 

Além do MLQ e do EOQ, foram introduzidas também questões demográficas para 

incluir as variáveis de controle. Através destas variáveis foi possível se avaliar a 

variabilidade e também reduzir as chances de relações espúrias, ou seja, relações 

matemáticas sem conexão lógica evidente. As variáveis de controle incluídas foram: 

Sexo - variável dicotômica usada como item de controle, uma vez que nenhuma 

relação com o tratamento do erro era esperada. 

Idade - respondida através de faixas pelos pesquisados, foi utilizada como uma 

segunda variável independente. 

Tempo como Gestor - com o objetivo de medir o tempo que o indivíduo já atuou 

como líder, esta pergunta também foi baseada em faixas. Esta questão foi 

considerada com a alta probabilidade de uma relação positiva com os fatores do 

erro relacionados a conhecimento. 

Tempo de Experiência na Posição - assim como o item anterior, este também foi 

considerado, e esperou-se uma relação positiva com os fatores do erro 

relacionados a conhecimento, mas aqui com um foco na posição atual do líder. 

Existia ainda no questionário uma pergunta confirmatória para garantir que o 

pesquisado possuía subordinado e três outras para caracterizar a unidade 

organizacional. Outros fatores como origem do capital, abertura do capital, 

composição societária e porte das empresas não foram controlados para minimizar a 

complexidade do estudo, viabilizá-lo no prazo disponível, e porque não se encontrou 

na literatura referências diretas que permitissem fazer previsões sobre seu efeito 

moderador ou neutro entre as variáveis principais sob análise. 

A última pergunta da pesquisa tinha como fundamento a avaliação do processo de 

amostragem para análise de inferência. Ela poderia ser usada para uma estimativa 

do número de pessoas em posição de Média Gerência da unidade. 

Como resultado deste tipo de desenho do instrumento eletrônico, os 45 itens do 

MLQ, os 37 do EOQ e as 9 questões demográficas seriam coletados em uma única 

vez, em um tempo inferior ao de 30 minutos, que foi inicialmente previsto e 

mencionado no e-mail de convite. Em uma fase de validação do questionário e do 
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seu preenchimento, ele foi completado por três vezes, sendo que em nenhuma delas 

o tempo passou de 25 minutos. 

Ao final do preenchimento, aparecia uma mensagem de agradecimento ao 

participante. Inicialmente pensou-se em oferecer um resumo dos resultados para 

cada pesquisado, mas em função do elevado custo financeiro envolvido, decidiu-se 

por não assumir tal compromisso. De qualquer forma, todas as pessoas que 

preencheram o questionário receberam, após o término da pesquisa, um e-mail com 

o contato do pesquisador, caso quisessem esclarecer alguma dúvida em relação à 

pesquisa aplicada. Também será ofertado posteriormente, para os interessados, um 

resumo do trabalho final com os resultados consolidados do estudo. 

Ao longo do período de coleta de dados, a cada três dias, foi verificado o número de 

participantes bem como acompanhada a variância requerida e alcançada das 

variáveis de controle, visando à ação do pesquisador para expandir ou restringir 

novas coletas, se necessário. 

 

 

7.4 Procedimento de Análise dos Dados 

 

 

Ao fim da coleta de dados, foram gerados dois arquivos com extensão csv, por parte 

do site da empresa Mind Garden. A diferença entre os dois arquivos foi unicamente 

em função da forma que o convite foi enviado. No procedimento de análise adotado, 

os arquivos foram unidos e foi feita uma cópia de segurança antes do início das 

análises. 

Após o término da coleta de dados, depois de tabulados, todos os dados coletados 

passaram por uma etapa de validação com o objetivo de verificar alguma 

discrepância no preenchimento dos questionários. Dois itens foram analisados: a 

resposta confirmatória e a presença de outliers. Estes questionários foram então 

removidos para que os mesmos não interferissem nas análises seguintes. 

O método multivariado de detecção para outliers utilizado foi a distância de 

Mahalanobis (Hair et al, 2005). Trata-se de um teste bastante útil, pois identificaria 

situações anormais como, por exemplo, um respondente utilizando repetidamente a 

mesma nota ao longo do questionário. Caso outliers estivessem presentes, estes 

poderiam influenciar os resultados das análises que seguiram. 
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Com esta remoção, a planilha estava pronta para início das análises descritivas, 

seguidas das análises de inferência. 

 

 

7.4.1 Análise Descritiva 

 

 

Os dados foram analisados de forma separada para os dois questionários (EOQ e 

MLQ), mas nos dois casos os testes e análises foram feitos da mesma forma. Os 

resultados obtidos para cada questão foram avaliados segundo uma medida de 

tendência central, a média, uma medida de dispersão, o desvio-padrão, e uma 

avaliação gráfica da distribuição, o histograma. Como uma avaliação para a 

normalidade de cada pergunta, foram medidos também os valores de Skewness e 

Kurtosis (Collis e Hussey, 2009). A medição destes dois fatores foi feita com o 

objetivo de avaliar a simetria e a presença de pico ou patamar, respectivamente. 

 

 

7.4.2 Análise Fatorial Exploratória (Exploratory Factor Analysis) e Alfa de 

Cronbach 

 

 

A Análise Fatorial Exploratória, método estatístico para descrever a variabilidade 

entre variáveis medidas com o intuito de representá-las com um menor número de 

fatores, foi então aplicada para o EOQ e o MLQ. Apesar destes fatores já terem sido 

descritos pelos autores dos questionários, considerou-se esta etapa importante 

como uma avaliação complementar, para verificar se os construtos propostos 

capturavam exatamente o que propunham medir nesta aplicação específica dos 

instrumentos. Esta análise foi feita através de um programa estatístico Minitab 

(versão 16). Como resultado desta análise, as questões devem se agrupar de forma 

semelhante aos construtos descritos na seção de Ferramentas de Medição. 

Como passo seguinte à análise, uma medida interna de consistência foi usada, o 

Alfa de Cronbach. O objetivo foi de verificar o quão confiável as questões 

representam o construto. Foram utilizados, como critério de aceitação, valores acima 

de 0,6 conforme defendido por Nunnally: “novas medidas desenvolvidas podem ser 
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aceitas com um α ≥ 0,6, caso contrário α ≥ 0,7 deveria ser o objetivo” (1978, apud 

Forza, 2002, p. 177). Para os casos onde este valor não foi atingido, algumas 

simulações foram feitas com a eliminação de questões, até que o maior valor 

possível fosse atingido. 

 

 

7.4.3 Matriz de Correlação e Regressão Linear Múltipla 

 

 

A partir dos fatores do EOQ e do MLQ, considerando os maiores valores de Alfa de 

Cronbach para cada fator, foi construída uma Matriz de Correlação. Esta matriz foi 

usada para avaliação das correlações presentes e mais importantes entre os 

construtos. A análise foi feita considerando três níveis de significância: 0,01, 0,05 e 

0,10. 

Análise de Regressão foi usada como segundo método estatístico de inferência. 

Como para o presente estudo foram considerados os oito fatores do EOQ como as 

variáveis dependentes, oito análises foram realizadas. Os fatores do MLQ foram as 

variáveis independentes usadas, juntamente com as variáveis de controle: sexo, 

tempo como gestor e tempo de experiência na posição. Para se analisar estas três 

variáveis, foram criadas variáveis dummy. O uso da variável de controle sexo foi feito 

para confirmar sua independência em relação ao tratamento do erro. 

Para a construção da Matriz de Correlação e para as análises das Regressões, 

considerou-se que as variáveis tempo como gestor e tempo na posição representam 

melhor uma possível relação com tratamento do erro do que a variável idade. Assim, 

esta última não foi considerada na análise. 
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8 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

 

8.1 Processo de Coleta de Dados 

 

 

O processo de coleta de dados transcorreu de forma esperada, sem nenhum 

incidente ou observações significativas por parte do pesquisador e dos participantes. 

Também nenhum problema foi relatado durante a coleta em relação à 

indisponibilidade do site. 

Um acompanhamento próximo, uma vez a cada três dias, foi realizado ao longo de 

toda a pesquisa. Neste momento era verificado o andamento da mesma com base 

nos números de questionários distribuídos, respondidos, e ainda não respondidos. 

Para os questionários ainda em aberto, era feito um lembrete ao respondente ainda 

pendente através de ferramenta disponível no próprio site, que encaminhava aos 

pendentes um e-mail de lembrança. Àqueles participantes da pesquisa que foram 

convidados através do e-mail pessoal do pesquisador, também foi encaminhado um 

e-mail para lembrar do preenchimento do questionário. Quase na sua totalidade, 

cada participante convidado recebeu, além do convite inicial, mais dois e-mails de 

lembrança. 

Após duas semanas de coleta, com menos de 60 respostas obtidas, decidiu-se 

expandir a distribuição do questionário para alcançar o tamanho mínimo da amostra. 

A partir deste momento, passaram a ser consideradas listas de unidades 

organizacionais com menos de 15 pessoas, bem como indivíduos isoladamente. 

Vale ressaltar que todos os novos convidados faziam parte do network do 

pesquisador e que o tempo todo se objetivou evitar ou minimizar a alteração do perfil 

dos respondentes na amostra. 

Ao final da pesquisa, foram distribuídas 227 licenças para o preenchimento do 

questionário, sendo que 133 foram respondidos, o que representou uma taxa de 

resposta final da pesquisa de 58,6%. 

Deste total, oito respostas foram desconsideradas por terem respondido de forma 

negativa a questão confirmatória para presença de subordinados. Uma das 

possíveis explicações para tal é o fato dos mesmos terem sido indicados de forma 
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equivocada. Uma segunda possibilidade, mas de baixa probabilidade, é a dos 

respondentes não terem entendido a pergunta. 

Todas as análises que serão apresentadas a seguir foram feitas a partir das 125 

respostas remanescentes. 

 

 

8.2 Caracterização da Amostra 

 

 

A partir das informações demográficas coletadas, pode ser feita uma primeira 

caracterização da amostra, considerando sexo, idade, tempo como gestor e tempo 

de experiência na posição. Das 125 respostas, cerca de 2/3 dos respondentes eram 

do sexo masculino (67,2%). A maioria dos respondentes tem entre 31 e 40 anos de 

idade, sendo que apenas 12% têm idade inferior a 30 anos. A distribuição completa 

dos participantes da pesquisa por idade está na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos Respondentes por Idade 

 Idade 

 no. % 

Menor de 30 anos 15 12,0 % 

De 31 a 35 anos 42 33,6 % 

De 36 a 40 anos 33 26,4 % 

De 41 a 50 anos 24 19,2 % 

Maior do que 50 anos 11 8,8 % 

TOTAL 125 100% 

Fonte: elaboração própria 

 

A Tabela 2 mostra a distribuição dos respondentes em relação a tempo como gestor 

e tempo de experiência na posição. Como pode ser observado, menos de 20% dos 

respondentes têm menos de 2 anos como gestor e o maior número de respondentes 

tem entre 3 e 5 anos de experiência. O mesmo acontece em relação ao tempo de 

experiência na posição, onde 35,2% dos respondentes possuem entre 3 e 5 anos de 

experiência. Somente 10,4% dos líderes têm menos de 1 ano na posição.  
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Tabela 2 - Distribuição dos Respondentes em Tempo como Gestor e Tempo de 
Experiência na Posição 

 Tempo como Gestor Tempo de Experiência 
na Posição 

 no. % no. % 

Menor do que 6 meses 0 0,0 % 2 1,6 % 

De 6 meses a 1 ano 8 6,4 % 11 8,8 % 

De 1 a 2 anos 15 12,0 % 27 21,6 % 

De 3 a 5 anos 42 33,6 % 44 35,2 % 

De 6 a 10 anos 31 24,8 % 19 15,2 % 

Maior do que 10 anos 29 23,2 % 22 17,6 % 

Total 125 100% 125 100% 

Fonte: elaboração própria 

 

 

8.3 Distribuição por Unidade Organizacional 

 

 

A análise realizada por Unidade Organizacional foi baseada no total de questionários 

distribuídos e respondidos, desta forma, não foram desconsiderados os 8 

questionários respondidos por não gestores. O convite foi enviado no total para 27 

unidades organizacionais distintas, sendo que, em seis, o convite foi encaminhado 

para mais de 15 pessoas da unidade. Estes números estão bastante próximos aos 

esperados e prescritos no capítulo metodológico. 

Em relação ao número de questionários respondidos, para 18,5% das unidades foi 

obtido um retorno de 11 ou mais respondentes. Em 11 casos, o que representa 

40,7% das unidades organizacionais, somente um questionário foi recebido. Este 

resultado é em grande medida uma consequência da mudança realizada na terceira 

e última semana de coleta, quando para nove casos o questionário foi enviado 

somente para uma pessoa dentro na unidade organizacional. O detalhamento da 

distribuição do número de unidades organizacionais em função do número de 

questionários enviados e recebidos está apresentado na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Distribuição das Unidades Organizacionais em função do Número de 
Questionários Enviados e Respondidos 

 

Unidades 
Organizacionais 
(Questionários 

Enviados) 

Unidades 
Organizacionais 
(Questionários 
Respondidos) 

 no. % no. % 

0 0 0,0 % 1 3,7 % 

1 a 2 9 33,3 % 11 40,7 % 

3 a 5 3 11,1 % 7 25,9 % 

6 a 10 7 25,9 % 3 11,1 % 

11 a 15 2 7,4 % 3 11,1 % 

16 a 20 1 3,7 % 2 7,4 % 

Acima de 20 5 18,5 % 0 0,0 % 

Total 27 100% 27 100% 

 Fonte: elaboração própria 

 

 

8.4 Estatística Descritiva Inicial 

 

 

Antes das análises descritivas, foi aplicado um método multivariado de detecção 

para outliers, a distância de Mahalanobis, através do qual se evidenciou a ausência 

de observações significativamente distantes dos dados coletados. 

Na avaliação individual por questão, feita na sequência, foram considerados: média, 

desvio-padrão e frequência, bem como os valores de Skewness e Kurtosis e os 

histogramas por questão. Os resultados serão apresentados, a seguir por 

construto/questionário. 

 

 

8.4.1 EOQ (Erro) 

 

 

Das 33 perguntas do EOQ respondidas numa escala de 1 a 5, onze questões 

tiveram uma média acima de 4 e três itens apresentaram uma média inferior a 2 
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(Tabela 4). Considerando na sequência os índices de Skewness e Kurtosis, apenas 

duas perguntas do EOQ (cov4 e cov6) apresentaram Skewness superior a 2, sendo 

que todas as demais ficaram entre -2 e +2. Em relação aos valores de Kurtosis, três 

perguntas (com2, thk2 e thk3) apresentaram valores entre 2 e 3 e duas perguntas 

(cov4 e cov6) ficaram com valores mais elevados: 4,55 e 21,60, respectivamente. 

Nada de diferente foi observado na análise visual dos histogramas. 

 
Tabela 4 - Valores de Média e Desvio-Padrão por Questão do EOQ 

Pergunta Média Desvio-Padrão Pergunta Média Desvio-Padrão 

cpt1 3,00 0,783 acp3 2,20 0,898 

cpt2 4,08 0,867 acp4 3,30 0,907 

cpt3 3,27 0,827 acp5 2,02 1,000 

cpt4 3,62 0,974 cov1 2,54 1,139 

lrn1 3,99 0,857 cov2 2,94 1,131 

lrn2 3,93 0,854 cov3 1,98 0,975 

lrn3 4,01 0,875 cov4 1,42 0,743 

lrn4 4,43 0,639 cov5 2,20 0,898 

rsk1 4,25 0,830 cov6 1,14 0,605 

rsk2 3,91 1,078 com1 3,69 0,902 

rsk3 2,71 1,113 com2 4,42 0,785 

rsk4 3,76 1,180 com3 4,26 0,761 

str1 3,36 1,234 com4 3,72 0,921 

str2 3,20 1,264 tnk1 4,38 0,760 

str3 3,10 1,204 thk2 4,23 0,863 

str4 2,39 1,047 thk3 4,26 0,742 

str5 3,18 1,174 thk4 4,07 0,835 

acp1 2,03 0,706 thk5 4,06 0,855 

acp2 3,40 1,143    

   Legenda 
cpt Competência para o Erro acp Antecipação ao Erro 
lrn Aprendendo com os Erros cov Acobertamento de Erros 
rsk Tolerância ao Erro com Comunicação dos Erros 
str Tensão Causada pelo Erro tnk Pensando sobre os Erros 

  Fonte: elaboração própria 

 
Avaliando estas informações de forma conjunta, pode-se afirmar que os resultados 

para as questões cov4 e cov6 indicaram uma ausência de variância, que 
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provavelmente ocorreu por não terem capturado de forma adequada o que se 

buscava medir. 

A questão cov4 “Pode ser útil encobrir erros” apresentou 69,6% das respostas como 

1 (nada se aplica). Em relação à pergunta cov6, “Funcionários que admitem seus 

erros estão cometendo um grande erro”, 117 pessoas responderam 1 (nada se 

aplica), o que representa mais de 93%. Com todas as respostas em um único 

extremo, podemos concluir que estas duas questões não capturaram alguma 

variação, a questão da forma que foi construída não conseguiu modular as 

respostas dentro da escala. 

Pode-se então afirmar como conclusão da análise para as perguntas do EOQ que 

todas elas, com exceção das duas citadas acima, apresentaram resultados 

adequados e dentro do esperado. Apesar das observações acima, as questões cov4 

e cov6 não foram removidas para a realização da Análise Fatorial Exploratória, 

cabendo aqui uma extrema cautela ao interpretar qualquer resultado significativo 

para elas. 

 

 

8.4.2 MLQ (Liderança) 

 

 

Para os itens do MLQ foi realizada a mesma análise mencionada acima para as 

questões do EOQ, com uma diferença: a escala de resposta para o MLQ é de 0 a 4 

para suas 36 questões. As perguntas de desempenho da liderança não foram 

avaliadas. 

A média esperada deveria estar entre 1 e 3. Seis questões apresentaram média 

inferior a 1 sendo elas: mep2, mep4 e as quatro questões do fator Laissez-Faire. 

Dezoito questões apresentaram média acima de 3. 

Em relação à Skewness, apenas quatro questões ficaram fora do intervalo de -2 a 

+2, são elas: ic2 (-2,39), lf1 (2,13), lf2 (2,28) e lf3 (2,03). Os resultados para Kurtosis 

são ligeiramente mais discrepantes, sendo que seis valores ficaram superiores a 3. 

As três perguntas, em relação ao fator de Liderança Laissez-Faire, mencionadas 

acima, também tiveram valores para Kurtosis fora do esperado (5,23, 8,18 e 4,42, 

respectivamente). Os outros três itens foram: cr4 (6,08), iia3 (3,74) e ic2 (7,08). 

Assim como para o EOQ, a principal razão de tais observações é a falta de captação 
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da variação pelas perguntas. Como exemplo, os três itens do fator Laissez-Faire lf1, 

lf2 e lf3 apresentaram 120, 121 e 118 de respostas entre 0 e 1, respectivamente. 

 

Tabela 5 - Valores de Média e Desvio-Padrão por Questão do MLQ 

Pergunta Média Desvio-Padrão Pergunta Média Desvio-Padrão 

cr1 2,33 1,281 lf3 0,38 0,668 

cr2 2,91 0,803 lf4 0,79 0,816 

cr3 3,02 0,798 iib1 2,81 1,075 

cr4 3,49 0,630 iib2 3,14 0,737 

is1 2,82 0,700 iib3 3,72 0,502 

is2 3,11 0,675 iib4 3,22 0,706 

is3 3,18 0,688 im1 3,13 0,793 

is4 3,06 0,657 im2 3,13 0,695 

mep1 1,29 0,869 im3 3,04 0,677 

mep2 0,38 0,591 im4 3,25 0,656 

mep3 1,36 1,043 iia1 2,90 0,723 

mep4 0,78 1,046 iia2 3,21 0,699 

mea1 2,42 0,952 iia3 3,38 0,703 

mea2 2,42 1,041 iia4 2,98 0,718 

mea3 2,78 0,912 ic1 3,02 0,735 

mea4 2,61 0,870 ic2 3,41 0,872 

lf1 0,33 0,606 ic3 3,50 0,577 

lf2 0,40 0,648 ic4 3,02 0,602 

Legenda 
iia Influência Idealizada (atributo) cr Recompensa Contingencial 
iib Influência Idealizada (comportamento) mea Gestão por Exceção (ativa) 
im Motivação Inspiradora meb Gestão por Exceção (passiva) 
is Estimulação Intelectual lf Laissez-Faire 
ic Consideração Individualizada   

  Fonte: elaboração própria 

 

Os valores baixos para o fator Laissez-Faire estão provavelmente relacionados aos 

dados terem sido obtidos através de autoavaliação. Esta observação pode indicar 

uma dificuldade encontrada pelo líder respondente em enxergar seus próprios 

comportamentos relacionados a este estilo de liderança. 
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Uma segunda explicação possível para esta observação é que as análises de 

desenvolvimento, melhorias e validação do MLQ consideraram a avaliação do líder 

também por pares, subordinados e líderes diretos. 

Analisando os resultados de forma conjunta (ou seja, incluindo média, desvio-

padrão, frequências e forma de distribuição por Skewness e por Kurtosis) para as 

perguntas do MLQ, pode-se concluir que, assim como para as questões do EOQ, 

apesar de alguns resultados fora do esperado, nenhuma das questões demandava 

ser eliminada para a Análise Fatorial Exploratória. As questões que merecem uma 

maior cautela na interpretação dos resultados, se significativos, estão descritas a 

seguir: 

iia3 - “Ajo de forma que consigo o respeito dos outros.” 

ic2 - “Trato os outros como indivíduos e não apenas como membro do grupo.” 

cr4 - “Expresso satisfação quando os outros correspondem às expectativas.” 

lf1 - “Evito me envolver quando assuntos importantes surgem.” 

lf2 - “Estou ausente quando precisam de mim.” 

lf3 - “Evito tomar decisões.” 

Os resultados encontrados nas validações por questão do questionário chamaram a 

atenção por se tratar de uma ferramenta já vastamente utilizada e reconhecida. Uma 

das hipóteses para tal ocorrência é o fato do questionário ter sido aplicado 

unicamente ao líder e não para seus subordinados, pares e gestores. Desta forma, 

alguns dos fatores com sentido negativo não são percebidos ou não foram 

devidamente apontados na autoavaliação. 

 

 

8.5 Comparação com os Resultados de Validação do ML Q. 

 

 

Em função dos resultados encontrados acima para o MLQ, foi feita uma comparação 

com os resultados usados na validação do Questionário. Este teste não havia sido 

inicialmente programado, mas julgou-se necessário pelo alerta gerado com os seis 

itens mencionados na validação das questões individuais. 

Esta comparação foi feita através de um teste de hipótese, para verificar se existe ou 

não diferença entre as médias das duas amostras: a amostra utilizada na validação 
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e a amostra coletada para o presente trabalho. O teste foi feito por fator de liderança 

e os resultados estão descritos na Tabela 6. 

Para tal verificação foi comparado o valor-p com dois níveis de significância (α): 0,01 

e 0,05. Considerando α=1%, pode-se afirmar que cinco dos nove fatores não 

apresentam diferença entre as médias da amostra de validação e os valores obtidos 

na pesquisa. Para um α de 5%, este número cai para três fatores. 

Os fatores que apresentaram diferenças, segundo o teste realizado acima, foram: 

Influência Idealizada (atributo), Influência Idealizada (comportamento), Gestão por 

Exceção (ativa) e Laissez-Faire. Duas são as hipóteses para tal observação, a 

primeira é uma diferença cultural que ficaria fora do escopo desta pesquisa, uma vez 

que o foco é a realidade do Brasil, e a segunda é de problemas na tradução, já que 

a documentação do processo de tradução não estava disponível para a consulta. A 

fim de minimizar tal situação, foi realizada uma revisão da versão disponível em 

português e uma comparação com a versão no idioma inglês. A tradução se mostrou 

literal, em vez de uma tradução baseada no entendimento amplo do item do 

questionário. No entanto, na sua grande maioria, os itens estavam claros e não 

apresentavam diferenças no entendimento. Sete afirmações foram levemente 

modificadas neste refinamento do procedimento de tradução. 

Apesar da média de quatro fatores apresentarem diferença quando comparados 

com os valores de validação, entende-se que tal fato não será problema para o 

trabalho. Mas, no caso de uma extrapolação do estudo para outros países, é 

necessário considerar com cautela estes resultados. 

A mesma comparação não foi realizada para o EOQ, uma vez que somente duas 

perguntas deste apresentaram valores discrepantes, o que foi para efeitos deste 

trabalho considerado como aceitável. Outro motivo pelo qual esta avaliação não foi 

feita para o EOQ, foi a não existência, ou indisponibilidade, dos dados em 

quantidade significativa. 
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Tabela 6 - Comparação entre as Médias da Amostra de Validação e dos Dados 
Obtidos por Fator para o MLQ. 

 Amostra Validação MLQ (n=3.375) 
(Avolio e Bass, 2004) 

Dados Obtidos na 
Pesquisa (n=125) 

Valor-
p 

 Média Desvio-Padrão Média Desvio-Padrão  

IIA 2,95 0,53 3,12 0,42 0,000 

IIB 2,99 0,59 3,22 0,49 0,000 

IM 3,04 0,59 3,14 0,53 0,041a 

IS 2,96 0,52 3,04 0,45 0,054b 

IC 3,16 0,52 3,24 0,48 0,070b 

CR 2,99 0,53 2,94 0,54 0,311b 

MEA 1,58 0,79 2,56 0,68 0,000 

MEP 1,07 0,62 0,95 0,56 0,021a 

LF 0,61 0,52 0,47 0,43 0,001 
(a): significante para α= 1% / (b): significante para α= 5% 

Legenda 
IIA Influência Idealizada (atributo) CR Recompensa Contingencial 
IIB Influência Idealizada (comportamento) MEA Gestão por Exceção (ativa) 
IM Motivação Inspiradora MEB Gestão por Exceção (passiva) 
IS Estimulação Intelectual LF Laissez-Faire 
IC Consideração Individualizada   

 Fonte: elaboração própria 

 

 

8.6 Análise Fatorial Exploratória ( Exploratory Factor Analysis ) 

 

 

A partir da Análise Fatorial Exploratória, o comportamento das questões do EOQ foi 

muito bom; desde o início, pode-se dizer que houve um encaixe quase perfeito entre 

as questões e os construtos que estas se propunham a medir. Somente pequenos 

acertos foram necessários. Para quatro dos oito construtos, o encaixe foi total: 

Aprendendo com os Erros, Tensão Causada pelo Erro, Comunicação dos Erros e 

Pensando sobre os Erros. 

Em relação à Competência para o Erro, Antecipação ao Erro e Acobertamento do 

Erro, as questões na sua maioria estavam ligadas a um construto único com poucas 

divergências. O construto Tolerância ao Erro foi o que apresentou uma maior 
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dificuldade de análise, uma vez que duas perguntas estavam ligadas a um fator, 

enquanto as outras duas estavam ligadas a dois fatores diferentes. 

A partir de uma análise detalhada das questões, tem-se que o item rsk3 pode não 

ter sido compreendido de forma adequada, enquanto nada foi encontrado em 

relação à questão rsk4. Apesar desta observação, optou-se por não retirar nem 

alterar nenhuma questão, mantendo o desenho original do questionário, até que 

uma medição para cada construto fosse feita através do Alfa de Cronbach. Estas 

informações estão expostas na Tabela 7. Como conclusão, pode-se dizer que as 

questões de medição do EOQ se comportaram bem e conseguiram capturar os 

construtos e, ao final poucos itens foram excluídos. 

Em relação às questões do MLQ, estas não tiveram o mesmo comportamento. Foi 

obtido um encaixe perfeito somente para dois construtos: Motivação Inspiradora e 

Gestão por Exceção (ativa). Para Estimulação Intelectual, Consideração 

Individualizada e Laissez-Faire, três dos quatro itens caíram sobre o mesmo fator. 

Para Gestão por Exceção (passiva), Influência Idealizada (atributo) e Recompensa 

Contingencial, duas questões foram colocadas em um fator. Somente para Gestão 

por Exceção (passiva) funcionou bem, pois para os outros dois, Influência Idealizada 

(atributo) e Recompensa Contingencial, eles se confundiram com o construto da 

Motivação Inspiradora. 

A Influência Idealizada (comportamento) apresentou o pior resultado onde todas as 

quatro questões se distribuíram por fatores diferentes. 

Apesar dos resultados encontrados estarem aquém do esperado para uma 

ferramenta já bastante utilizada, optou-se por manter o desenho inicial da ferramenta 

e fazer uma análise da consistência interna dos itens para verificar o seu nível de 

fidedignidade para os construtos que se propõem a medir e para que os mesmos 

possam ser usados na Análise de Regressão Múltipla. Os dados de Alfa de 

Cronbach estão na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Avaliação dos Construtos do EOQ e MLQ por Alfa de Cronbach 

Construto 
Alfa de 

Cronbach 
Número de 

Itens 
Itens 

Excluídos 
Alfa de Cronbach 

com Exclusão 

CPT 0,369 4 cpt2 e cpt4 0,445 

LRN 0,796 4 - - 

RSK 0,634 4 - - 

STR 0,814 5 - - 

ACP 0,602 5 acp4 0,614 

COV 0,541 6 - - 

COM 0,735 4 - - 

TNK 0,815 5 - - 

IIA 0,376 4 iia2 0,445 

IIB 0,489 4 iib1 e iib3 0,508 

IM 0,740 4 - - 

IS 0,580 4 is1 0,681 

IC 0,605 4 ic2 0,627 

CR 0,376 4 cr1 e cr4 0,638 

MEA 0,685 4 - - 

MEP 0,457 4 mep1 e mep2 0,525 

LF 0,484 4 lf2 0,515 

Legenda 
CPT Competência para o Erro IIA Influência Idealizada (atributo) 
LRN Aprendendo com os Erros IIB Influência Idealizada (comportamento) 
RSK Tolerância ao Erro IM Motivação Inspiradora 
STR Tensão Causada pelo Erro IS Estimulação Intelectual 
ACP Antecipação ao Erro IC Consideração Individualizada 
COV Acobertamento de Erros CR Recompensa Contingencial 
COM Comunicação dos Erros MEA Gestão por Exceção (ativa) 
TNK Pensando sobre os Erros MEB Gestão por Exceção (passiva) 

  LF Laissez-Faire 

Fonte: elaboração própria 

 

Seis dentre os oito fatores do EOQ apresentaram o Alfa de Cronbach acima de 0,6, 

sendo que quatro deles ficaram acima de 0,7. Os construtos de Competência para o 

Erro e Antecipação ao Erro apresentaram melhores valores com a exclusão de itens 

de medição, dois no primeiro caso e um para o segundo. Os fatores do EOQ que 

ficaram abaixo de 0,6 foram: Competência para o Erro e Acobertamento de Erros. 
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Em relação ao MLQ, três fatores apresentaram valores acima de 0,6 e somente um 

(Motivação Inspiradora) apresentou Alfa de Cronbach acima de 0,7. Com objetivo de 

melhorar os resultados, alguns itens de medição foram excluídos e como resultado 

final, cinco itens ficaram acima de 0,6. Influência Idealizada (comportamento), 

Gestão por Exceção (passiva) e Laissez-Faire apresentaram valores superiores a 

0,5: 0,508, 0,525 e 0,515, respectivamente. O fator Influência Idealizada (atributo) 

apresentou o pior valor entre todos com 0,445. 

 

Tabela 8 - Estatística Descritiva dos Fatores (com exclusão de alguns itens) 

Fator Média 
Desvio-
Padrão Skewness Kurtosis 

CPT* 3,14 0,646 0,090 0,030 

LRN 4,09 0,639 -0,780 0,130 

RSK 3,66 0,731 -0,720 0,370 

STR 3,05 0,898 0,000 -0,720 

ACP* 2,41 0,647 0,140 -0,230 

COV 2,04 0,516 0,320 2,260 

COM 4,02 0,631 -0,580 0,050 

TNK 4,20 0,616 -0,800 0,360 

CR* 2,97 0,686 -0,400 -0,400 

IS* 3,12 0,526 -0,290 -0,070 

MEP* 1,07 0,860 0,820 0,170 

MEA 2,56 0,678 -0,700 1,500 

LF* 0,50 0,500 0,980 0,590 

IIB* 3,18 0,591 -0,270 -0,430 

IM 3,14 0,530 -0,520 0,400 

IIA* 3,09 0,492 -0,420 0,720 

IC* 3,18 0,485 -0,300 -0,080 
(*): Fator com exclusão de itens 

   Legenda 
CPT Competência para o Erro IIA Influência Idealizada (atributo) 
LRN Aprendendo com os Erros IIB Influência Idealizada (comportamento) 
RSK Tolerância ao Erro IM Motivação Inspiradora 
STR Tensão Causada pelo Erro IS Estimulação Intelectual 
ACP Antecipação ao Erro IC Consideração Individualizada 
COV Acobertamento de Erros CR Recompensa Contingencial 
COM Comunicação dos Erros MEA Gestão por Exceção (ativa) 
TNK Pensando sobre os Erros MEB Gestão por Exceção (passiva) 

  LF Laissez-Faire 

    Fonte: elaboração própria 
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É possível supor que esta diferença entre os valores encontrados e os apresentados 

nas validações das duas ferramentas pode acontecer por pelo menos três motivos: 

(1) criação e validação terem sido feitas baseadas em um público diferente do 

público da pesquisa; (2) tradução não ter conseguido captar adequadamente a 

modularização das perguntas e (3) para o caso do MLQ, a ferramenta foi 

desenvolvida, principalmente, para ser aplicada através de uma avaliação de 360°, 

em vez de somente através de uma autoavaliação. 

Ao final desta análise, foram então calculados os valores de estatística descritiva, 

considerando os itens eliminados (Tabela 8). Para o EOQ foram excluídos três itens 

e para o MLQ um total de dez questões. 

 

 

8.7 Matriz de Correlação 

 

 

A partir dos dados acima, já considerando a exclusão de alguns itens, foi montada 

uma Matriz de Correlação para identificar a correlação linear entre as variáveis. Isto 

foi feito com o auxílio do Minitab (Versão 16). 

Olhando inicialmente para as correlações dentro do EOQ (Tabela 9), temos nove 

correlações altas, e duas baixas, sendo que dois fatores apresentam quatro 

correlações cada. O primeiro fator, Comunicação dos Erros, está altamente 

correlacionado com Aprendendo com os Erros, Tolerância ao Erro, Pensando sobre 

os Erros e Acobertamento dos Erros. O segundo, Acobertamento dos Erros, além de 

altamente correlacionado com Comunicação dos Erros, ainda apresenta duas 

correlações fortes (Tensão Causada pelo Erro e Antecipação ao Erro) e uma fraca 

(Competência para o Erro). 

Os fatores Aprendendo com os Erros e Tolerância ao Erro apresentam três relações 

significativas, para um α=1%, cada um. Aprendendo com os Erros aparece como 

altamente correlacionado com Pensando sobre o Erro e Tolerância ao Erro, além de 

Comunicação dos Erros como já mencionado. Tolerância ao Erro além de aparecer 

fortemente relacionado com Comunicação dos Erros e Aprendendo com os Erros, 

também está relacionado com Antecipação ao Erro. Na matriz ainda aparece uma 

correlação baixa entre Tensão Causada pelo Erro e Pensando sobre os Erros. 
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Considerando as correlações para o MLQ (Tabela 10), temos um total de vinte 

correlações altas e três baixas. Este elevado número é explicado, principalmente, 

pelos baixos valores de Alfa de Cronbach, e para tais correlações encontradas 

serem aceitas, precisam ser interpretadas com cautela. Cabem ser destacadas aqui 

as correlações entre os itens com um Alfa de Cronbach superior a 0,6: Motivação 

Inspiradora, Estimulação Intelectual, Consideração Individualizada, Recompensa 

Contingencial e Gestão por Exceção (ativa). Avaliando estes cinco itens, os fatores 

Motivação Inspiradora e Recompensa Contingencial apresentaram uma alta 

correlação com os outros quatro, sendo que entre Recompensa Contingencial e 

Gestão por Exceção (ativa) é uma correlação baixa. Outra correlação apareceu 

entre Estimulação Intelectual e Consideração Individual. 

 

Tabela 9 - Matriz de Correlação dos Fatores do EOQ 

 CPT* LRN RSK STR ACP* COV COM 

LRN -0,147       

RSK 0,144 0,343a      

STR 0,112 0,023 -0,003     

ACP* 0,145 0,136 0,417a 0,064    

COV 0,183b -0,152 0,105 0,360a 0,249a   

COM -0,066 0,413a 0,260a 0,017 0,175 -0,308a  

TNK 0,034 0,475a 0,077 0,214b -0,039 -0,095 0,357a 

(a): significante para α= 1% / (b): significante para α= 5% 
(*): Fator com exclusão de itens 

   Legenda 
CPT Competência para o Erro ACP Antecipação ao Erro 
LRN Aprendendo com os Erros COV Acobertamento de Erros 
RSK Tolerância ao Erro COM Comunicação dos Erros 
STR Tensão Causada pelo Erro TNK Pensando sobre os Erros 

   Fonte: elaboração própria 
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Tabela 10 - Matriz de Correlação dos Fatores do MLQ 

 IIA* IIB* IM IS* IC* CR* MEA MEP* 

IIB* 0,374a        

IM 0,541a 0,564a       

IS* 0,132 0,348a 0,257a      

IC* 0,269a 0,434a 0,380a 0,474a     

CR* 0,367a 0,512a 0,647a 0,383a 0,547a    

MEA 0,195b 0,155 0,235a 0,137 0,058 0,192b   

MEP* -0,100 -0,096 -0,063 0,074 -0,053 0,034 0,153  

LF* -0,263a -0,290a -0,273a -0,222b -0,296a -0,235a 0,066 0,055 
(a): significante para α= 1% / (b): significante para α= 5% 
(*): Fator com exclusão de itens 

Legenda 
IIA Influência Idealizada (atributo) CR Recompensa Contingencial 
IIB Influência Idealizada (comportamento) MEA Gestão por Exceção (ativa) 
IM Motivação Inspiradora MEB Gestão por Exceção (passiva) 
IS Estimulação Intelectual LF Laissez-Faire 
IC Consideração Individualizada   

  Fonte: elaboração própria 

 

Como última e mais importante desta etapa da análise, está a identificação dos 

fatores das correlações procuradas entre as variáveis dependentes (EOQ) e as 

independentes (MLQ). Estas informações estão colocadas na Tabela 11 e, para este 

bloco, também foram avaliadas as correlações para um alfa de 10%. No total, estão 

presentes 29 correlações: 14 altas, isto é, correlações significativas para um α=1%, 

8 significativas para um α=5% e, por fim, 6 para um α=10%. 
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Tabela 11 - Matriz de Correlação entre Fatores EOQ e MLQ 

 CPT* LRN RSK STR ACP* COV COM TNK 

IIA* 0,169c 0,069 0,028 0,024 -0,165c -0,051 0,116 0,299a 

IIB* -0,034 0,394a 0,205b -0,196b -0,015 -0,194b 0,299a 0,365a 

IM -0,078 0,294a 0,105 -0,156c -0,047 -0,137 0,194b 0,360a 

IS* 0,130 0,128 0,125 -0,111 0,160c -0,011 0,082 0,094 

IC* -0,025 0,295a 0,120 -0,130 -0,038 -0,026 0,280a 0,231a 

CR* -0,036 0,312a 0,183b -0,063 -0,047 -0,070 0,323a 0,365a 

MEA -0,031 0,179b 0,042 0,270a 0,046 0,044 0,057 0,284a 

MEP* 0,063 0,002 0,049 0,126 -0,018 0,295a -0,077 -0,049 

LF* -0,124 -0,015 -0,017 0,165c 0,201b 0,163c -0,051 -0,209b 

(a): significante para α= 1% / (b): significante para α= 5% / (c): significante para α= 10% 
(*): Fator com exclusão de itens 

   Legenda 
CPT Competência para o Erro IIA Influência Idealizada (atributo) 
LRN Aprendendo com os Erros IIB Influência Idealizada (comportamento) 
RSK Tolerância ao Erro IM Motivação Inspiradora 
STR Tensão Causada pelo Erro IS Estimulação Intelectual 
ACP Antecipação ao Erro IC Consideração Individualizada 
COV Acobertamento de Erros CR Recompensa Contingencial 
COM Comunicação dos Erros MEA Gestão por Exceção (ativa) 
TNK Pensando sobre os Erros MEB Gestão por Exceção (passiva) 

  LF Laissez-Faire 

  Fonte: elaboração própria 

 

Três Fatores do EOQ merecem destaque: Aprendendo com os Erros, Comunicação 

dos Erros e Pensando sobre os Erros, que apresentaram respectivamente 4, 3 e 6 

correlações altas significativas. 

Em relação às variáveis do MLQ, as variáveis independentes neste estudo, devem 

ser destacadas: Consideração Individual e Recompensa Contingencial com três 

correlações altas, e depois, com duas correlações altas, Motivação Inspiradora e 

Gestão por Exceção (ativa). Nesta análise, foram avaliados somente os cinco fatores 

que apresentaram Alfa de Cronbach superior a 0,6. 
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8.8 Análise de Regressão Múltipla 

 

 

Uma vez feita a avaliação da Matriz de Correlação, o passo seguinte foi a Análise de 

Regressão Múltipla. Foram realizadas oito regressões, onde em cada uma foi 

utilizado um dos fatores do EOQ, como variável resposta. Todos os resultados estão 

expostos na Tabela 12. Somente dois fatores, Competência para o Erro e Tolerância 

ao Erro, aparecem como não significativos. Os fatores Acobertamento de Erros e 

Comunicação dos Erros aparecem como significativos para um nível de significância 

de 0,10, sendo que os demais quatro fatores apresentam resultados significativos 

para um α=5%. 

Os valores para R² para os fatores altamente significativos vão de 23,5% (Tensão 

Causada pelos Erros) até 32,7% (Pensando sobre os Erros), sendo que os valores 

para os dois outros fatores significativos para um α=10% são inferiores: 16,8% e 

18,0% para Acobertamento de Erros e Comunicação dos Erros, respectivamente. 

Estes valores para R² aparentemente baixos já eram esperados uma vez que se 

avaliou nesta pesquisa somente o fator estilo de liderança do indivíduo e não outros 

fatores que intuitivamente também parecem exercer uma significativa influência na 

forma com a qual o indivíduo trata o erro, como por exemplo, o contexto. 

Em relação às variáveis de controle, sexo aparece como significativo para 

Antecipação ao Erro, Tempo como Gestor Médio como para Tensão Causada pelo 

Erro, Tempo na Posição Médio para Pensando sobre os Erros e Tempo Posição Alto 

para Antecipação ao Erro e Pensando sobre os Erros, sendo que no primeiro para 

um α=0,10 e no segundo caso para um α=0,05. 

Os fatores do EOQ que aparecem como significativos para um α=0,10 são 

Acobertamento de Erros e Comunicação dos Erros. O primeiro apresenta como fator 

significativo a Gestão por Exceção (passiva), enquanto o segundo tem duas 

variáveis independentes como significativas: Recompensa Contingencial e Influência 

Idealizada (comportamento). 

Para os outros quatro fatores temos: 

Aprendendo com os Erros: Ao nível de significância de 0,05, Influência Idealizada 

(comportamento) aparece como significativo e ao nível de 0,1 Influência Idealizada 

(atributo) e Consideração Individual. 
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Tensão Causada pelo Erro: dois fatores do MLQ aparecem como altamente 

significativos neste caso - Gestão por Exceção (ativa) e Motivação Inspiradora. 

Antecipação ao Erro: neste caso dois fatores aparecem para um nível de 

significância de 0,10 - Estimulação Intelectual e Gestão por Exceção (passiva). 

Pensando sobre os Erros: Gestão por Exceção (ativa) aparece como altamente 

significativo (α de 0,05) e, para um nível de significância de 0,10, Recompensa 

Contingencial e Laissez-Faire também aparecem. 

Para todas as Análises de Regressão foi feita a análise dos resíduos, a partir de um 

Histograma, para os resíduos padronizados além de um teste, através do Gráfico de 

Probabilidade Normal. Ambos os testes para todas as regressões estavam 

adequados: uma distribuição uniforme ao redor do valor zero e o gráfico muito 

próximo de uma reta. 
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Tabela 12 - Resultados das Análises de Regressão Múltipla entre os Fatores do 
EOQ e do MLQ          (continua) 

 
Competência 
para o Erro 

Aprendendo 
com os Erros 

Tolerância ao 
Erro 

Tensão 
Causada pelo 

Erro 

R² 13,5% 26,8% 11,3% 23,5% 

R² Ajustado 2,5% 17,5% 0,0% 13,7% 

Valor-p (ANOVA) 0,263 0,001a 0,459 0,006a 

 
Coef. Valor-

p Coef. Valor-
p Coef. Valor-

p Coef. Valor-
p 

Demográficas 
        

Sexo Masculino 
        

Tempo como Gestor 
Médio       

-0,475 0,050a 

Tempo na Posição 
Alto         

Tempo na Posição 
Médio         

Influência Idealizada 
(atributo) 0,401 0,007 -0,242 0,070b -0,071 0,671 0,210 0,271 

Influência Idealizada 
(comportamento) -0,084 0,529 0,374 0,003a 0,292 0,058 -0,158 0,367 

Motivação 
Inspiradora -0,267 0,117 0,115 0,458 -0,094 0,629 -0,480 0,032a 

Estimulação 
Intelectual 0,253 0,061 -0,105 0,389 0,073 0,636 -0,050 0,777 

Consideração 
Individual -0,148 0,347 0,240 0,096b -0,033 0,856 -0,120 0,561 

Recompensa 
Contingencial -0,010 0,937 0,061 0,596 0,147 0,310 0,215 0,194 

Gestão por Exceção 
(ativa) -0,040 0,665 0,133 0,113 0,001 0,991 0,423 0,001a 

Gestão por Exceção 
(passiva) 0,062 0,393 0,008 0,900 0,035 0,676 0,046 0,628 

Liderança Laissez-
Faire -0,155 0,242 0,112 0,352 0,123 0,418 0,115 0,506 
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Tabela 12 - Resultados das Análises de Regressão Múltipla entre os Fatores do 
EOQ e do MLQ         (conclusão) 

 

Antecipação 
ao Erro 

Acobertamento 
de Erros 

Comunicação 
dos Erros 

Pensando 
sobre os Erros 

R² 26,5% 16,8% 18,0% 32,7% 

R² Ajustado 17,1% 6,2% 7,6% 24,2% 

p-value (ANOVA) 0,001a 0,095b 0,060b 0,000a 

 
Coef. Valor-

p Coef. Valor-
p Coef. Valor-

p Coef. Valor-
p 

Demográficas  
        

Sexo Masculino 0,519 0,000a 
      

Tempo como Gestor 
Médio         

Tempo na Posição 
Alto 

-0,347 0,085b 
    

-0,362 0,049a 

Tempo na Posição 
Médio       

-0,546 0,006a 

Influência Idealizada 
(atributo) 

-0,152 0,258 0,114 0,319 -0,043 0,758 0,052 0,673 

Influência Idealizada 
(comportamento) 

0,066 0,594 -0,111 0,292 0,260 0,043a 0,176 0,119 

Motivação 
Inspiradora 

0,005 0,977 -0,117 0,381 -0,162 0,316 0,022 0,879 

Estimulação 
Intelectual 

0,219 0,080b -0,016 0,883 -0,148 0,248 -0,118 0,297 

Consideração 
Individual 

-0,027 0,854 0,120 0,330 0,206 0,169 0,016 0,903 

Recompensa 
Contingencial 

-0,111 0,340 -0,011 0,908 0,244 0,043a 0,177 0,096b 

Gestão por Exceção 
(ativa) 

0,079 0,353 0,017 0,818 0,032 0,714 0,211 0,007a 

Gestão por Exceção 
(passiva) 

-0,114 0,092b 0,135 0,019a -0,064 0,356 -0,016 0,797 

Liderança Laissez-
Faire 

0,162 0,188 0,116 0,265 0,042 0,740 -0,202 0,071b 

(a ): significante para α= 5% / (b): significante para α= 10% 

 Fonte: elaboração própria 

  



106 
 

9 DISCUSSÃO 

 

 

Esta parte do trabalho está dividida em três: inicialmente, serão discutidos os 

resultados indicados no capítulo anterior. Na sequência, serão apresentadas 

algumas aplicações práticas de tais resultados. A terceira e última parte deste 

capítulo vai mostrar as limitações do estudo. 

 

 

9.1 Discussão dos Resultados 

 

 

A partir dos resultados encontrados através da Análise de Regressão Múltipla e dos 

demais testes, fica evidente a relação entre os fatores dos dois construtos, ERRO e 

LIDERANÇA. Quatro dentre os oito fatores do EOQ aparecem como significativos 

para um nível de significância de 0,05 e somente dois fatores do EOQ não 

apresentaram nenhuma correlação significativa em relação aos fatores do MLQ. 

Dentre estes dois, Competência para o Erro indicou um problema na escala como foi 

verificado através do valor de Alfa de Cronbach. 

Apesar das diversas relações entres os fatores dos dois questionários, não foi 

possível no presente trabalho estabelecer uma relação direta entre estilo de 

Liderança e forma de tratamento do Erro. Esta impossibilidade se deve 

principalmente a duas causas: a ausência de um agrupamento para os oito fatores 

do EOQ, como ocorre para MLQ, compondo os três estilos de liderança, e pelos 

fatores do MLQ serem mais específicos na medição do que um estilo de liderança. . 

As conclusões mais importantes a partir das relações observadas (e das não 

observadas) entre os fatores do EOQ e do MLQ estão descritas a seguir, com base 

em cada um dos fatores do EOQ. 
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9.1.1 Aprendendo com os Erros 

 

 

Com um R² = 26,8%, o modelo proposto para este fator considera 3 fatores do MLQ 

como significativos: Influência Idealizada (atributo) (IIA), Influência Idealizada 

(comportamento) (IIB) e Consideração Individual (IC). É importante ressaltar que 

para o primeiro fator (IIA), o sinal do coeficiente é negativo, enquanto, para os outros 

dois (IIB e IC), o sinal é positivo. 

Desta forma, pode-se afirmar que o construto Aprendendo com os Erros é 

influenciado de forma oposta pelos fatores Influência Idealizada (atributo) (IIA) e 

Influência Idealizada (comportamento) (IIB). A relação entre IIB e Aprendendo com 

os Erros, pode ser explicada pelo comportamento demonstrado pelo Líder em 

relação a respeito e confiança com os seus seguidores. Com um comportamento 

que desperta a admiração em seu time, o líder estimula o aprendizado diante de um 

erro para que este conhecimento seja aplicado futuramente. 

O mesmo não é observado para Influência Idealizada (atributo) (IIA), provavelmente, 

pelo fator não ter capturado o construto de forma adequada em função de um valor 

baixo para o Alfa de Cronbach. 

A significância em relação à Consideração Individual (CI), fator característico da 

liderança transformacional, é uma importante observação. A relação indica que o 

aumento do construto Aprendendo com os Erros ocorre, quando o líder trata de 

forma individual os seus subordinados. Uma possível explicação para esta relação é 

o real interesse do líder em promover o contínuo desenvolvimento dos seus 

seguidores e, desta forma, o líder estimula o aprendizado também a partir do erro. 

Em outras palavras, o líder, através de uma abordagem individual com os 

subordinados, incentiva o aprendizado diante de um erro para aplicações futuras. 

Esta constatação é de grande significância, pois pode ser facilmente aplicada pelo 

líder caso ele apresente ou desenvolva o fator Consideração Individual (CI), de 

forma quase independente da Cultura Organizacional de Gestão do Erro e da 

segurança psicológica no ambiente. Trata-se de uma forma diferente e prática de se 

explorar os aspectos positivos do erro, quando comparado ao que foi apresentado 

por Van Dick et al. (2005) e Edmondson (1999). Enquanto no primeiro artigo, os 

autores defendem a importância de uma Cultura de Gestão do Erro, no segundo é 

ressaltada a segurança psicológica no ambiente como base para o aprendizado. 
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Até o presente momento, nenhuma referência encontrada na literatura tinha 

mencionado a importância de tal aspecto, o Aprendendo com os Erros tem sido 

tratado como um aprendizado coletivo com base na transparência e na segurança 

psicológica (Edmondson, 1999; Cannon e Edmondson, 2001; Carmeli, 2007). Esta 

pode ser uma importante contribuição deste estudo ao campo, e uma oportunidade 

significativa para futuras pesquisas na interseção entre liderança e erro nas 

organizações. 

 

 

9.1.2 Tensão Causada pelo Erro 

 

 

O construto Tensão Causada pelo Erro apresentou, de acordo com a análise de 

regressão, três variáveis como significativas para o modelo proposto. A primeira foi a 

variável demográfica Tempo como Gestor Médio que aparece com sinal negativo. 

Isso significa que, à medida que o líder vai adquirindo experiência através de um 

maior tempo como gestor, seu receio em relação à ocorrência de erros vai 

diminuindo. Como o Tempo como Gestor Alto não aparece como significativo, pode-

se afirmar que isso acontece até os cinco anos, quando o líder passa a aceitar o erro 

como algo pertinente e intrínseco ao trabalho. 

Os outros dois fatores que impactam significativamente a Tensão Causada pelo Erro 

são Gestão por Exceção (ativa) (MEA) e Motivação Inspiradora (IM). Pode-se afirmar 

aqui que o fator da Liderança Transacional, MEA, aumenta a Tensão Causada pelo 

Erro. Já o fator da Liderança Transformacional, IM, onde a visão e os objetivos são 

compartilhados, contribui para uma redução da Tensão Causada pelo Erro. Em 

outras palavras, enquanto a Gestão por Exceção (ativa) (MEA), por parte do líder, 

aumenta o receio e o medo de que erros ocorram, a Motivação Inspiradora (IM) 

reduz este medo. 

O líder que apresenta um alto valor para o fator Gestão por Exceção (ativa) (MEA) 

vai atuar, caso um erro aconteça, pois este evento será visto como uma exceção. A 

presença do líder condicionada ao acontecimento de um erro pode ser a possível 

explicação para o aumento da Tensão Causada pelo Erro. 

Para a relação entre Motivação Inspiradora (IM) e Tensão Causada pelo Erro, uma 

explicação possível é que o planejamento contemple, além dos objetivos, a forma 



109 
 

pela qual os mesmos serão alcançados e eventuais erros que possam acontecer. 

Uma vez que estes três pontos são compartilhados com seus seguidores, o receio 

de que erros aconteçam diminui. No caso de objetivos muito desafiadores, este 

compartilhamento é ainda mais importante. 

 

 

9.1.3 Antecipação ao Erro 

 

 

Este fator do EOQ foi o único para o qual o sexo masculino aparece como 

significativo. A partir dos dados coletados, os homens apresentam valores para 

Antecipação ao Erro superior aos resultados das mulheres que responderam a 

pesquisa. Uma vez que não era esperada qualquer relação com esta variável de 

controle, e seria prematuro dizer que homens se antecipam mais aos erros do que 

as mulheres, esta observação fica somente como uma avaliação do modelo. Assim, 

como uma linha de estudos em liderança apontam para diferença de estilos em 

função do sexo (Eagly et al, 2003; Eagly e Carli, 2004), talvez aqui haja uma 

possibilidade para potenciais futuras pesquisas. 

Os outros três fatores que impactam de forma significativa em relação à Antecipação 

ao Erro são Tempo na Posição Alto, Gestão por Exceção (passiva) (MEP) e 

Estimulação Intelectual (IS), sendo que os três surgem com uma significância de 

0,10. 

O Tempo na Posição, que aparece com um coeficiente com sinal negativo, foi 

avaliado através de uma variável dummy, para a qual foi atribuída a designação de 

“alto” para valores acima de 3 anos. A partir dos dados analisados, um indivíduo que 

permanece um tempo superior a 3 anos em uma posição reduz a Antecipação ao 

Erro. Uma possível hipótese para isto é a possibilidade de que, com maior tempo na 

função, o indivíduo já conheça relativamente bem as atividades da posição e as 

pessoas ao redor, e como resultado, passaria a não existir um pessimismo nem uma 

atitude negativa diante do erro. Em outras palavras, a partir de 3 anos em uma 

mesma posição, o líder passa a não se preocupar com a Antecipação ao Erro. 

Vale lembrar aqui o conhecido ditado, “só morre afogado quem sabe nadar”, o qual 

aponta para o excesso de confiança, levando à morte, provavelmente sem uma 

Antecipação ao Erro feita de forma adequada. 
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Avaliando na sequência os fatores do MLQ significativos para Antecipação ao Erro, 

Gestão por Exceção (passiva) (MEB) e Estimulação Intelectual (IS), eles são 

característicos de distintos estilos de liderança e aparecem no modelo com sinais 

opostos. Enquanto o primeiro, MEB, caracteriza o estilo Laissez-Faire e apresenta 

um coeficiente negativo, o segundo, IS, é característico de um líder transformacional 

e aparece como positivo no modelo. 

Mais especificamente, o primeiro fator, Gestão por Exceção (passiva) (MEB) reduz o 

valor da Antecipação ao Erro e, neste sentido, pode-se afirmar que líderes que se 

apresentam de forma passiva, esperando pelo acontecimento dos erros, não vão 

atuar para que estes sejam antecipados. Já o segundo fator, Estimulação Intelectual 

(IS), aumenta a Antecipação ao Erro, ou seja, líderes que estimulam 

intelectualmente mais seus subordinados, buscando inovação e uma melhor 

capacidade para resolver problemas, desenvolvem uma atitude positiva diante do 

erro. Uma possível explicação para esta relação é que, a partir de uma estimulação 

mais incessante do líder, para que seus subordinados busquem criar soluções 

inovadoras, pode-se criar um ambiente mais favorável para a tentativa de novos 

modelos, a assunção de mais riscos e de caminhos nunca perseguidos, o que é 

compatível com uma cultura mais positiva em relação ao erro como indicador de 

espírito de inovação e de fontes de aprendizado. 

 

 

9.1.4 Pensando sobre os Erros 

 

 

Para o fator Pensando sobre os Erros, cinco variáveis aparecem como significativas. 

As duas primeiras são Tempo na Posição Alto e Médio, que aparecem no modelo 

proposto como significativos para uma significância de 0,05. Como interpretação 

para os resultados encontrados, podemos afirmar que o refletir após a ocorrência de 

um erro vai diminuindo, à medida que o tempo na posição aumenta. Esta redução é 

mais intensa no período de 1 a 3 anos (Tempo na Posição Médio) do que para mais 

de 3 anos (Tempo na Posição Alto). Esta observação pode estar relacionada à 

percepção do líder mais experiente de que já conhece tudo em relação aos 

processos ao seu redor e não tem muito mais a aprender. Trata-se de uma falsa 

percepção e de um comportamento perigoso, uma vez que pode “cegar” o líder, 
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principalmente, diante de novas situações. É fundamental que o Pensar sobre os 

Erros continue ocorrendo, sempre que um erro acontecer, como forma de 

desenvolvimento pessoal e da equipe. 

As outras três variáveis que aparecem como significativas são os fatores do MLQ: 

Gestão por Exceção (ativa) (MEA), Recompensa Contingencial (CR) e Laissez-Faire 

(LF). Os dois primeiros são os componentes da Liderança Transacional e ambos 

aparecem com sinal positivo, o que significa que altos valores para este estilo de 

liderança vão aumentar o fator Pensando sobre os Erros. O terceiro fator, Laissez-

Faire (LF), característico do Líder Não-Transacional, aparece no modelo como 

reduzindo a variável dependente Pensando sobre os Erros. 

Avaliando o estilo de liderança transacional, uma possível explicação para relação 

entre seus fatores característicos (MEA e CR) e Pensando sobre os Erros é a 

possibilidade do líder pensar sobre o ocorrido e encaminhar as ações necessárias 

para não ser novamente incomodado com uma situação semelhante. Em outras 

palavras, o líder transacional atua de forma tardia, após a ocorrência de um erro, 

para que o mesmo não volte a se repetir. 

Analisando os fatores de forma isolada, o que caracteriza o fator Gestão por 

Exceção (ativa) é a ação por parte do líder após a ocorrência da exceção, o que 

neste caso é caracterizado pelo erro. Desta forma, após a ocorrência do erro ele vai 

refletir e avaliar sobre o mesmo (Pensando sobre os Erros). Em relação à 

Recompensa Contingencial, o líder também não antecipa o erro e o trata somente 

após sua ocorrência. Duas são as possíveis explicações para a relação entre 

Recompensa Contingencial e Pensando sobre os Erros, a primeira é o líder pensar 

sobre os erros somente como uma justificativa por não alcançar uma expectativa ou 

objetivo. A segunda hipótese é o líder, em busca da sua recompensa, refletir e 

avaliar o erro, bem como buscar reduzir suas consequências negativas. Em ambos 

os casos, o erro não foi devidamente antecipado. 

O quinto fator significativo da regressão para o Pensando sobre os Erros, Laissez-

Faire, um comportamento do Líder Não-Transacional, aparece com um coeficiente 

negativo, isto significa que líderes com alto valor para este fator vão refletir menos 

sobre os erros após sua ocorrência. Em outras palavras, o fator Laissez-Faire reduz 

o pensar sobre o erro, mesmo depois que ele acontece, o que indicaria que, além 

deste estilo de liderança não buscar uma antecipação aos erros, ele também não 

promove um aprendizado a partir dos mesmos. Uma provável explicação para esta 
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observação é o comportamento do Líder Não-Transacional que, ao evitar ser 

envolvido, principalmente em situações com consequências negativas, tenderia a 

não estimular uma reflexão sobre o erro. Este comportamento de não assumir a 

responsabilidade frente ao erro resultaria em um baixo valor para o fator Pensando 

sobre os Erros. 

 

 

9.1.5 Acobertamento de Erros 

 

 

A regressão para o construto Acobertamento de Erros é significativa para um α de 

0,10. De acordo com o modelo proposto, somente o fator Gestão por Exceção 

(passiva) (MEP) aparece como significativo. Este fator, MEP, aparece na equação 

com um coeficiente positivo, isto é, à medida que o valor do fator Gestão por 

Exceção (passiva) aumenta, o valor do construto Acobertamento de Erros caminha 

na mesma direção. De uma forma mais simples, pode-se afirmar que líderes com 

elevado valor para o MEP vão esconder e encobrir mais o erro do que os líderes que 

apresentam baixo valor para a Gestão por Exceção (passiva). 

A Gestão por Exceção (passiva), um dos dois fatores característicos da Liderança 

Não-Transacional, é caracterizada pela ausência de ação: desta forma, o líder vai 

atuar somente após a ocorrência do erro. Uma possível explicação para a relação 

entre MEP e Acobertamento de Erros seria que, a fim de evitar a presença e 

atuação do líder, os erros são prontamente encobertos para que os mesmos não se 

tornem públicos. 

Não é possível identificar se a causa para encobrir os erros está relacionada à 

pessoa identificar o erro como uma ameaça ou se está relacionada às condições da 

organização, mas para ambos os casos, o respondente busca se proteger contra 

punições ou perda de oportunidades. 
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9.1.6 Comunicação dos Erros 

 

 

Este fator do EOQ também aparece como significativo para um α=0,10. 

Recompensa Contingencial (CR) e Influência Idealizada (comportamento) (IIB) são 

as variáveis independentes que aparecem como preditoras de forma significativa. 

Enquanto o primeiro é um fator da Liderança Transacional, o segundo é 

característico da Liderança Transformacional. Para ambos os casos, o coeficiente 

aparece com sinal positivo, o que indica que valores elevados para os dois fatores, 

CR e IIB, vão aumentar a atitude de comunicar e falar sobre o erro. Em outras 

palavras, uma alta pontuação para Recompensa Contingencial (CR) e Influência 

Idealizada (comportamento) (IIB) vai indicar que o líder explicita os erros falando dos 

mesmos de forma clara e transparente. 

Aparentemente, os mecanismos e aspirações que levam o líder a falar sobre os 

erros são diferentes. No primeiro caso, a relação entre Recompensa Contingencial e 

Comunicação dos Erros, parece estar mais ligada à justificativa por não alcançar 

uma meta que foi acordada. O respondente, para evitar o reconhecimento da falha 

em alcançar a meta, fala sobre o erro como uma causa pelo não atendimento do 

objetivo. Já a possível explicação para a relação entre Influência Idealizada 

(comportamento) e a Comunicação dos Erros, é o elevado nível de confiança no 

líder, que faz que o respondente comunique os erros de forma transparente, 

explicitando os mesmos. 

Em relação a este construto do EOQ, vale destacar que em ambas as situações, a 

literatura aponta que o aumento na Comunicação dos Erros leva a um aumento de 

desempenho por parte das organizações (Homsma et al, 2009; Edmondson, 1999). 
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9.2 Aplicações Práticas dos Resultados 

 

 

A partir da Discussão dos Resultados, é possível afirmar que muitas das conclusões 

mencionadas anteriormente podem ser aplicadas na expansão da visão de líderes 

em organizações. As principais aplicações práticas serão sumarizadas a seguir. 

Uma vez que Tolerância ao Erro não apresentou nenhuma correlação significativa 

com os fatores do MLQ, de acordo com os resultados encontrados, este fator – que 

considera flexibilidade e abertura para o erro e aceitação do erro para se atingirem 

os objetivos - parece ser independente do estilo de liderança. Em outras palavras, o 

estilo de liderança não seria um preditor para este comportamento. Como 

consequência, poder-se-ia recomendar que empresas não devessem favorecer a 

busca de líderes que corram mais risco baseados nos três estilos de liderança. Esta 

procura por líderes para atuarem em um contexto de muita mudança ou sob forte 

pressão por resultados superiores deveria ser feita baseada em uma avaliação mais 

direta e em um acompanhamento mais próximo. 

Em relação ao Aprendendo com os Erros, líderes que têm uma abordagem 

individual com seus subordinados, alta Consideração Individual, podem tender a ter 

atitude positiva frente ao erro, incentivando o aprendizado diante de um erro. Este 

comportamento, característico dos líderes transformacionais, pode ser observado 

através de conversas individuais, bem como, do respeito das necessidades, 

habilidades e aspirações de cada indivíduo. O respeito pelas diferenças e interesses 

individuais estimula o aprendizado a partir do Erro e este aprendizado é um 

elemento essencial para empresas com foco em pesquisa, desenvolvimento e 

inovação. Na prática, isto significa que organizações que desejem incrementar a 

visão positiva e pedagógica do erro poderiam, na seleção e designação de suas 

lideranças, preferir líderes com orientação individual. 

Outra importante aplicação prática para os resultados encontrados é o conhecimento 

dos “efeitos colaterais” que podem ser causados por um líder que atue baseado nas 

exceções (alta Gestão por Exceção - ativa). O líder que apresenta este 

comportamento aparece nos resultados deste trabalho revelando um aumento do 

medo e do receio diante da ocorrência de erros. Atuando desta forma característica 

de um líder transacional, o líder estabelece os padrões de trabalho e na sequência 

passa a atuar somente diante das exceções. Tal comportamento aumentaria a 
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tensão junto ao time, podendo inclusive levar, em estágios mais avançados, ao 

acobertamento de erros. Empresas que buscam ou atuam em um ambiente bastante 

controlado, com características mais mecanicistas, como por exemplo, 

Farmacêuticas e Alimentícias, precisam ficar atentas aos efeitos colaterias e 

principalmente verificar quando este comportamento é estimulado pela liderança em 

função do contexto. Este tipo de líder pode trazer consequências negativas para os 

negócios, gerando um clima de medo e desconfiança no time. 

Em contrapartida, um líder transformacional que compartilha objetivos e visão de 

longo prazo (elevada Motivação Inspiradora), de acordo com os resultados 

encontrados, tenderia a reduzir o medo e receio diante do erro. Desta forma, 

compartilhar os objetivos e, como estes serão atingidos, é muito útil na redução do 

medo e tensão diante do erro. Dividir uma visão de longo prazo também ajuda nesta 

redução. Uma vez que líderes que atuam com pesquisa e desenvolvimento não 

podem ter medo e receio de errar para arriscarem algo novo, empresas que atuam 

com inovação devem buscar constantemente estimular o compartilhamento de 

objetivos com seus líderes. Diante de novas estratégias, processos de mudança e 

desafios, situações onde os erros estão bastante presentes, estes líderes também 

podem ser muito úteis por atuarem diminuindo a tensão causada pelos erros. 

Ainda de acordo com os resultados encontrados, um líder que constantemente 

desafie as idéias, valores e crenças dos seus subordinados vai provavelmente 

estimular junto ao seu time ações com o objetivo de antecipar os erros ou ainda de 

minimizar seus efeitos. Esta estimulação intelectual que traz como resultado uma 

maior antecipação dos erros pelos líderes é uma importante consideração para 

organizações que atuam em ambientes incertos e turbulentos, ou onde o erro traz 

perdas consideráveis. Para estes dois tipos de organizações, um líder 

transformacional com alta estimulação intelectual tem um importante papel, ao 

antecipar o erro e evitar suas consequências ao invés de aguardar os 

acontecimentos para tomar qualquer ação. Esta última forma de agir seria uma 

atitude típica do líder não-transacional e poderia resultar em significativas perdas 

para o negócio. 

Um líder transacional, que apresente valores elevados para Recompensa 

Contingencial e Gestão por Exceção (ativa), pode ser bastante útil para uma 

empresa mais centralizada e fortemente baseada em procedimentos. Segundo os 

resultados encontrados, este tipo de líder, que apresenta uma relação com seus 
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subordinados, baseada em acordos e recompensas, estimula o pensar sobre os 

erros. Assim, estes erros serão corrigidos, não voltarão a acontecer e padrões de 

trabalho novos e mais robustos serão estabelecidos. Através deste estilo de 

liderança, é possível se estabelecer uma forma eficaz de melhoria contínua à 

medida que pequenas melhorias serão constantemente sugeridas e implementadas. 

Em relação à Comunicação dos Erros, com base nos resultados, este fator não 

apresentaria diferença clara em relação aos estilos de liderança Transacional e 

Transformacional. Dois fatores, um característico de cada estilo, aparecem como 

significativos e aumentando a Comunicação dos Erros: Influência Idealizada 

(atributo) e Recompensa Contingencial. Tanto um líder transacional, que visa a 

recompensar adequadamente seus subordinados, quanto um líder transformacional, 

que desperte a admiração, o respeito e a confiança dos seus subordinados, 

tenderiam quase que igualmente a estimular o falar sobre o erro. Uma vez que a 

comunicação dos erros está diretamente ligada ao aumento do desempenho do 

negócio, para as empresas caberia estimular tal comportamento de liderança que 

aberta, direta e voluntariamente comunique o erro, bem como, propiciar outras 

condições para que uma comunicação dos erros aconteça de forma sadia. 

Em relação às variáveis Tempo como Gestor e Tempo de Experiência na Posição, 

três achados merecem ser destacados aqui em função das potenciais contribuições 

para o campo. O Tempo como Gestor Médio (3 a 5 anos) aparece, como um 

preditor, reduzindo a Tensão Causada pelo Erro. Segundo os resultados 

encontrados, após cinco anos, o líder passaria a olhar o erro como um fenômeno 

intrínseco ao trabalho, sem ficar com receio ou medo da sua ocorrência. Trata-se de 

uma importante observação para que as empresas conheçam e entendam o medo e 

o receio diante do Erro, sofrido pelos líderes em início de carreira. Para empresas 

que buscam recém-formados para posições de liderança, é importante que estes 

tenham treinamentos em relação a isso ou, ainda melhor, que estes possam ter um 

mentor em seu início de carreira. 

Outra constatação foi que, após cinco anos na mesma posição, o líder tenderia a 

reduzir sua atenção em relação à Antecipação do Erro. Esta observação é de 

grande valia para as empresas que precisam acompanhar e monitorar o tempo que 

um líder permanece numa mesma posição. De acordo com os resultados, um líder 

com mais de cinco anos na mesma posição pode colocar em risco algumas 

operações por não antecipar de forma adequada os erros; as consequências podem 
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ser ainda mais desastrosas, caso este líder esteja no comando de um processo que 

pode trazer grandes impactos. 

Ainda em relação ao Tempo na Posição, os resultados indicam que à medida que o 

líder fica mais tempo em uma posição, ele pensa já conhecer os processos a seu 

redor e deixa de pensar sobre os erros. Aqui, novamente as empresas precisam 

avaliar os benefícios e riscos de se ter um líder por mais de três anos na mesma 

posição, uma vez que nesta situação o líder pode ficar “cego”. Esta condição é muito 

ruim principalmente diante de novas situações e oportunidades que possam ser 

perdidas. 

A partir destas conclusões para as variáveis de controle, as organizações poderiam 

avaliar o tempo mais adequado para que um líder ocupe uma posição específica, 

bem como, pesar melhor os benefícios e riscos de se ter uma pessoa com mais 

anos de gestão na mesma posição. Esta análise é significativa, em função do que 

aqui se aponta na dimensão do erro e de sua visão pelo líder mais experiente. 

 

De forma geral, os resultados do trabalho mostram que o ERRO tem uma dimensão 

essencial no trabalho do líder, e é um elemento desvantajoso para a organização, se 

deixado à margem do trabalho rotineiro. Além de outras competências 

classicamente reforçadas de liderança, como a de negociação, a de tomada de 

decisão, a de desenvolvimento dos subordinados, a de desenho de estratégias, os 

resultados desta pesquisa mostram inequivocamente que também precisa ser 

inserido no cerne do trabalho diário do líder, o Tratamento do Erro. O estudo mostra 

que o lidar com o erro é ainda mais importante, caso o líder queira garantir que as 

estratégias sejam executadas e que tragam os resultados esperados. Como as 

estratégias sempre vão depender de pessoas, e como os erros nunca serão 

eliminados na sua totalidade, é fundamental que os líderes assumam este papel 

como um elemento central e preponderante no seu trabalho, e não como dimensão 

episódica ou de exceção em seu escopo profissional. 

As conclusões acima podem e devem ser usadas também em processos de seleção 

de líderes, bem como, em programas de treinamento e desenvolvimento de líderes. 

Pelos resultados do trabalho na interseção entre estilo de liderança e erro, em 

função do estilo de liderança, é possível se conhecer em vários aspectos como o 

líder potencialmente deve tratar o erro e, desta forma, verificar se está condizente 

com o ambiente, os interesses e o cenário onde a empresa atua. 
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Pelos dados da Matriz de Correlação e da Regressão Múltipla, podemos considerar 

estes dois temas como muito importantes, e correlacionados. Desta forma, a partir 

de um entendimento do estilo de liderança e, se possível, em um grau mais profundo 

dos fatores de acordo com o proposto pelo MLQ, é possível se conhecer também 

como o líder provavelmente tratará o erro, e assim garantir que o líder, selecionado 

para posições específicas, vai estar adequado às necessidades do negócio, dado o 

que se possa saber sobre a centralidade do papel do erro em tais posições. Para 

uma organização que atua em um ambiente mais incerto e instável, onde se corre 

mais risco, o erro estará provavelmente mais presente do que em empresas que 

atuam em um mercado mais estável. Em outras palavras, os fatores necessários 

para o tratamento do erro devem estar claros e são de muita importância para o 

sucesso da estratégia da empresa. 

 

 

9.3 Limitações da Metodologia 

 

 

A metodologia proposta apresenta algumas limitações, aqui entendidas como 

menores, em função do objetivo da pesquisa.  

A primeira e principal limitação é o fato dela ser baseada na autoavaliação: ou seja, 

ao ser analisado, o indivíduo pode responder as perguntas como gostaria de ser 

visto, em vez de como realmente o é ou agiu diante da situação descrita. O 

pesquisado também pode ter dificuldade em identificar alguns de seus 

comportamentos, como por exemplo, os ligados ao estilo de liderança Laissez-Faire. 

Uma avaliação que também considerasse a participação do gestor, subordinados e 

pares, poderia melhor resolver esta situação e minimizar esta limitação da pesquisa. 

Espera-se que alguns dos problemas encontrados em relação ao Alfa de Cronbach 

também pudessem ser contornados, caso uma avaliação 360° fosse realizada, uma 

vez que tal ferramenta já foi amplamente utilizada em contextos onde múltiplas 

respostas por líder existiram. 

É possível presumir que os problemas em relação à escala, que apareceram para 

alguns fatores, não teriam ocorrido com a ampliação para uma avaliação 360°. 

Provavelmente as questões apresentariam valores mais adequados, relações 
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existentes ficariam mais claras ou com uma maior significância e talvez até fosse 

possível se observar novas relações. 

O fato de ser aplicado pela internet, como já foi citado anteriormente, poderia ter 

sido um limitante, dada a novidade deste tipo de meio. Entende-se aqui que a 

seleção adequada do local onde a pesquisa foi postada, o controle na distribuição da 

pesquisa e a alta familiaridade com este tipo de ferramenta pelas pessoas que 

responderam, devem ter mitigado em grande medida estes riscos relacionados à 

novidade do meio. 

Uma terceira limitação era o risco do tamanho final da amostra, potencialmente, não 

atingir a variância necessária das variáveis de controle. Como já foi mencionado, 

este risco foi mitigado através do acompanhamento próximo do número de 

participantes e da alteração feita na última semana da pesquisa, incluindo um maior 

número de unidades organizacionais, mesmo que estas não tivessem 15 pessoas 

em nível de média gerência. Esta alteração na coleta poderia ser vista como uma 

quarta limitação, mas como o perfil dos pesquisados não foi alterado e nenhuma 

análise foi baseada em Unidade Organizacional, não há evidências de que a 

alteração possa ter trazido perdas para a presente pesquisa. 

A não obtenção de uma densidade maior de questionários por tipo de empresa 

também foi uma limitação do presente trabalho. Esta coleta permitiria um rico 

aprofundamento nas análises, possibilitando talvez, a extração de informações como 

a forma de tratamento de erro por tipo de empresa ou ainda a comparação como 

líderes tratam o erro em diferentes empresas e segmentos. 

A quinta limitação deste estudo é a não avaliação do contexto onde os pesquisados 

estavam inseridos. Uma vez que sabidamente o contexto desempenha um 

importante papel no tratamento do erro, o seu não isolamento prejudica uma 

extrapolação maior das conclusões. Avaliações, na junção do líder com o contexto, 

potencialmente trariam significativas contribuições em relação ao Tratamento do 

Erro. 

  



120 
 

10 CONCLUSÃO 

 

 

Após ter atuado por mais de 10 anos como líder na Área de Operações de uma 

indústria farmacêutica, o tema ERRO sempre despertou o meu interesse e minha 

curiosidade. Neste tipo de indústria, assim como para outras organizações, o erro 

pode levar à morte, o que exige uma atenção especial por parte de todos envolvidos, 

principalmente do líder. 

O ERRO também está presente no nosso dia a dia, desde um simples esquecimento 

do que ia se falar, até outros com consequências mais graves, como esquecer o 

fogão ligado, não colocar o cinto de segurança, falhar em fazer uma manutenção 

crítica em um maquinário perigoso, e muitos outros, como já citados anteriormente, 

diversos deles com consequências potenciais graves e até catastróficas. 

Outro fator intrigante foi que, ao longo da minha formação acadêmica, uma 

Faculdade e quatro Pós-Graduações, pouquíssimo se falou em relação a este 

fenômeno. 

Diante deste interesse, propus-me aqui responder à seguinte pergunta: “Existe 

relação entre Tratamento do ERRO e Estilo de LIDERA NÇA?”  

No caminho antecedente à verificação empírica necessária para responder a essa 

questão, uma vasta pesquisa bibliográfica revelou-me as primeiras conclusões. Em 

relação ao tema LIDERANÇA, existe muito escrito, mas pouco consenso sobre o 

tema. Esta observação está de acordo com o que já foi escrito por outros autores 

(Fiedler, 1971; Stogdill, 1974; Burns, 1978), que recomendam uma busca de 

harmonização, dado o grau de maturidade das pesquisas sobre o tema. Ainda nesta 

linha, uma segunda constatação foi a tendência persistente da grande maioria dos 

pesquisadores de defender sua escola, seu modelo ou ainda o seu questionário (por 

exemplo, Sashkin, 2004).  

Já em relação ao tema ERRO, a revisão bibliográfica mostrou a escassez de 

publicações com um escopo mais sistêmico, e mostrou também a ausência de 

pesquisas sobre erro com um foco no INDIVÍDUO. Trata-se de uma grande lacuna 

de conhecimento que pode e deve servir como base para futuras pesquisas. 

Uma vez feita a pesquisa empírica proposta neste trabalho, com 125 líderes, a 

análise dos dados coletados indica que os resultados obtidos para o EOQ realmente 

capturaram o que o questionário se propunha, de tal forma que ele pode e deve ser 
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mais utilizado com pequenas adequações. O mesmo não ocorreu em relação ao 

MLQ, uma vez que quatro fatores ficaram abaixo do esperado para o Alfa de 

Cronbach, provavelmente pela aplicação do questionário nesta pesquisa ter sido 

baseada somente na autoavaliação dos respondentes. Por tal motivo, futuros 

estudos, utilizando esta ferramenta, devem aplicar o MLQ também para pares, 

subordinados e para o gestor do líder, como originalmente prescrito pela 

metodologia do questionário. Há ainda outro ponto que poderia ser melhorado neste 

trabalho: a inclusão do contexto. Este não foi considerado em função da extensão 

que o questionário passaria a ter, mas, em contrapartida, poderia contribuir com 

outros achados em relação ao Tratamento do Erro na junção líder e organização. 

Ainda que muitas relações entre os fatores dos dois construtos, ERRO e 

LIDERANÇA, tenham ficado evidentes pelas análises realizadas, não foi possível no 

presente trabalho estabelecer uma relação direta entre estilo de liderança e forma de 

tratamento do erro. Isso se deve à ausência de um agrupamento para os fatores que 

compõem o EOQ e pela maior especificidade para medição dos fatores do MLQ ao 

invés de um estilo de liderança. Dentre as principais conclusões encontradas, quatro 

merecem destaque. A primeira é a ausência de uma relação entre assumir riscos e 

os fatores que caracterizam os três estilos de liderança. A conclusão seguinte é em 

relação ao aprendizado a partir dos erros, que revelou ser influenciado por duas 

condições principais: um comportamento de respeito e confiança do líder, e um 

tratamento individual deste líder em relação a seus subordinados. Este último é um 

dos grandes achados deste trabalho. A terceira observação é a de que fatores do 

MLQ, característicos de distintos estilos de liderança, revelaram capacidade de 

predizer três comportamentos diante do erro: receio e medo da ocorrência de erros, 

antecipar o erro e pensar sobre os erros, de forma oposta. Em outras palavras, estes 

comportamentos diante do erro são influenciados em direção contrária em função do 

estilo de liderança. A quarta e última conclusão aparece em relação à comunicação 

dos erros, que não apresenta uma diferença em relação a diferentes estilos de 

liderança: esta comunicação dos erros revelou-se estimulada por comportamentos 

da liderança transformacional e transacional, e para ambos os casos contribui para 

os resultados das organizações. 

Mesmo não sendo diretamente relacionadas ao Estilo de Liderança, as conclusões 

em relação ao tempo como gestor e tempo na posição também devem ser 

destacadas aqui, por se tratar de contribuições potenciais deste estudo. Em relação 



122 
 

a estas duas variáveis, os resultados indicam que, após cinco anos, o líder passaria 

a olhar o erro como um fenômeno intrínseco ao trabalho e após três anos na mesma 

posição, o líder reduz sua atenção em relação à Antecipação ao Erro. Ainda em 

relação ao tempo na posição, à medida que o líder fica mais tempo em uma posição 

ele parece deixar de pensar sobre os erros, provavelmente, por acreditar que já 

conhece os processos ao seu redor. 

 

Considerando as conclusões acima, alguns aspectos podem ajudar as organizações 

no seu dia a dia em relação ao tratamento do erro. Sabendo-se que a tolerância ao 

erro é independente do estilo de liderança, as organizações devem buscar outras 

formas de avaliar e acompanhar o quanto um líder vai assumir riscos para o alcance 

dos objetivos para o negócio. Para que as empresas realmente aprendam a partir do 

erro é importante que elas busquem selecionar líderes que desenvolvam um 

comportamento de respeito e confiança com seus subordinados, e que estimulem 

um tratamento individual dos subordinados. Em relação aos comportamentos diante 

do erro, que são influenciados por fatores de diferentes estilos de liderança, os 

resultados revelam que importantes diferenças de comportamento e atitude do líder 

diante do erro devem ser verificadas e acompanhadas, para garantir que estejam de 

acordo com as estratégias do negócio. A partir destas conclusões, as organizações 

podem avaliar o tempo mais adequado para que um líder ocupe uma posição 

específica e também os impactos de se ter uma pessoa com mais anos de 

experiência. 

 

Espera-se que esta dissertação, baseada em um estudo exploratório, possa 

contribuir com as organizações e indivíduos, no sentido de que estes reflitam mais 

sobre o ERRO e que o incluam em suas agendas. As organizações também podem 

usar os achados deste trabalho em processos de seleção, treinamento e 

desenvolvimento de líderes, como discutido na seção 9.2. 

Em relação aos líderes, as conclusões do trabalho sugerem que eles devem assumir 

seu papel em relação ao ERRO, assim como o fazem no dia a dia com elementos 

como negociação, construção de estratégias e tantas outras responsabilidades e 

ferramentas de gestão. 

Olhando para o futuro, este trabalho buscou colocar o tema ERRO em uma agenda 

de pesquisa de forma mais específica e direcionada, devido à sua importância e o 
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baixo número de publicações hoje existentes. A partir desta dissertação, diversas 

outras pesquisas poderiam ser propostas, tanto no âmbito do erro em organizações, 

como de sua relação com liderança. Pode-se, por exemplo, antever estudos que 

busquem explicar os mecanismos por trás das relações aqui encontradas, ou ainda 

leituras de organizações através do prisma do erro. Para uma pesquisa de natureza 

exploratória, as contribuições já ressaltadas, e mesmo as não explicitadas, parecem 

ser promissoras para a teoria e a prática organizacionais. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Error Orientation Questionnaire (EOQ) 

To what extent does this apply to you: 

1 - Not at all / 2 - A bit / 3 - Neither a bit, nor a lot / 4 - A lot / 5 - Totally  

Error competence 
cpt1  When I have made a mistake, I know immediately how to correct it 
cpt2  When I do something wrong at work, I correct it immediately 
cpt3  If it is at all possible to correct a mistake, then I usually know how to go about it 
cpt4  I don't let go of the goal although I may make mistakes 

Learning from errors  
lrn1  Mistakes assist me to improve my work 
lrn2  Mistakes provide useful information for me to carry out my work 
lrn3  My mistakes help me to improve my work 
lrn4  My mistakes have helped me to improve my work 

Error risk taking  
rsk1  If one wants to achieve at work, one has to risk making mistakes 
rsk2  It is better to take the risk of making mistakes than to 'sit on one's behind' 
rsk3  To get on with my work, I gladly put up with things that can go wrong 
rsk4  I'd prefer to err, than to do nothing at all 

Error strain  
str1  I find it stressful when I err 
str2  I am often afraid of making mistakes 
str3  I feel embarrassed when I make an error 
str4  If I make a mistake at work, I 'lose my cool' and become angry 
str5  While working I am concerned that I could do something wrong 

Error anticipation  
acp1  In carrying out my task, the likelihood of errors is high 
acp2  Whenever I start some piece of work, I am aware that mistakes occur 
acp3  Most of the time I am not astonished about my mistakes because I expected them 
acp4  I anticipate mistakes happening in my work 
acp5  I expect that something will go wrong from time to time 

Covering up errors  
cov1  Why mention a mistake when it isn't obvious? 
cov2  It is disadvantageous to make one's mistakes public 
cov3  I do not find it useful to discuss my mistakes 
cov4  It can be useful to cover up mistakes 
cov5  I would rather keep my mistakes to myself 
cov6  Employees who admit to their errors, make a big mistake 

Error communication 
com1 When I make a mistake at work, I tell others about it in order that they do not make the 
same mistake 
com2 If I cannot rectify an error by myself, I turn to my colleagues 
com3 If I cannot manage to correct a mistake, I can rely on others 
com4 When I have done something wrong, I ask others, how I should do it better 

Thinking about errors 
thk1  After I have made a mistake, I think about how it came about 
thk2  I often think: 'How could I have prevented this?' 
thk3  If something goes wrong at work, I think it over carefully 
thk4  After a mistake has happened, I think long and hard about how to correct it 
thk5  When a mistake occurs, I analyze it thoroughly 


