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RESUMO 

 

 

Diversas são as abordagens e perspectivas teóricas que buscam explicar o impacto da relação 

entre líderes e liderados nos resultados individuais e organizacionais. No entanto, ainda são 

poucas as pesquisas que têm como objetivo determinar características importantes do líder 

que podem afetar a qualidade dessa relação e, consequentemente, os resultados. O presente 

estudo contribui para a pesquisa nessa área ao analisar o impacto da humildade do líder no 

desempenho e no comportamento de cidadania organizacional (OCB) dos empregados, 

mediado pela qualidade da relação entre líderes e liderados. As hipóteses de pesquisa 

propostas exploram a qualidade da relação líder-liderado (LMX) como meio através do qual a 

humildade do líder influencia os resultados dos subordinados. Além disso, propõe-se uma 

relação de moderação da eficácia gerencial na relação entre humildade do líder e LMX. Para 

testar a validade empírica do modelo proposto, foi realizado um estudo de campo em uma 

empresa brasileira da indústria de óleo, gás natural e energia. As relações propostas foram 

examinadas em uma amostra de 196 empregados da área operacional de duas refinarias de 

petróleo, com aplicação de um questionário fechado estruturado e utilização do método 

quantitativo de análise de dados. De maneira geral, os resultados fornecem suporte para as 

hipóteses propostas, sugerindo que, quanto maior a humildade do líder, melhor sua relação 

com os liderados e, consequentemente, melhores os resultados de desempenho e de 

comportamento de cidadania organizacional dos empregados. Contribuições, implicações 

teóricas e práticas, limitações e direções para futuras pesquisas são oferecidas. 

 

Palavras-chave: Relação Líder-Liderado (LMX); Humildade do Líder; Eficácia Gerencial; 

Desempenho; Comportamento de Cidadania Organizacional (OCB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

There are several approaches and theoretical perspectives that attempt to explain the impact of 

the relationship between leaders and followers in individual and organizational results. 

However, there are few studies that aim to determine important characteristics of a leader that 

can affect the quality of this relationship and, consequently, the results. This study contributes 

to research in this area, analyzing the impact of the leader humility on performance and 

organizational citizenship behavior (OCB) of employees, mediated by quality of the leader-

member relationship. The research hypotheses proposed exploit the leader-member exchange 

(LMX) as a means through which the leader humility influences the results of subordinates. In 

addition, it is proposed that managerial efficacy moderates the relationship between leader 

humility and LMX. To test the empirical validity of the proposed model, a field study was 

conducted in an oil, natural gas and energy Brazilian company. The proposed relations were 

examined in a sample of 196 employees from the operational area of two oil refineries, with 

application of a structured closed questionnaire and use of the quantitative data analysis 

method. In general, results provide support for the proposed hypothesis, suggesting that the 

higher humility leader, the better their relationship with members and, hence, the better the 

results of performance and organizational citizenship behavior of employees. Contributions, 

theoretical and practical implications, limitations and directions for future research are 

offered. 

 

Keywords: Leader-Member Exchange (LMX); Leader Humility; Managerial Efficacy; 

Performance; Organizational Citizenship Behavior (OCB). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo Owens e Hekman (2012), desde o início do novo milênio, estudiosos têm 

argumentado que os líderes precisarão de mais humildade e menos arrogância para tratar com 

sucesso as exigências únicas e em rápida transformação do século XXI. A humildade tem sido 

considerada como uma das principais virtudes organizacionais, ou seja, ela contribui para 

formar a base moral do ambiente de trabalho. Alguns autores propuseram que a humildade é 

cada vez mais crítica para os líderes que dirigem organizações em ambientes dinâmicos e 

turbulentos (MORRIS; BROTHERIDGE; URBANSKI, 2005; VERA; RODRIGUEZ-

LOPEZ, 2004). 

Na esteira de recentes escândalos corporativos que têm sido atribuídos ao ego 

desenfreado, arrogância e excesso de autoestima dos executivos das empresas envolvidas, 

observou-se uma mudança de paradigma na legítima liderança estratégica empresarial, de 

líderes fantásticos, visionários, transformacionais e carismáticos dos anos 1980 e 1990 para os 

líderes mais humildes, éticos, autênticos e discretos dos anos 2000. Nesse sentido, virtudes 

como a humildade têm sido vistas com maior interesse e como essenciais para o caráter 

daqueles que lideram e trabalham dentro das organizações (NIELSEN; MARRONE; SLAY, 

2010; OWENS; JOHNSON; MITCHELL, 2013). 

O líder imediato é talvez uma das pessoas mais importantes na vida dos indivíduos nas 

organizações, influenciando o desempenho e as atitudes no trabalho, o bem-estar e o 

engajamento dos empregados. Resultados de pesquisas recentes sugerem que o líder humilde 

está positivamente associado com a satisfação, o engajamento e a retenção do empregado no 

trabalho (OWENS; JOHNSON; MITCHELL, 2013). 

A hipótese que se levanta neste estudo é a de que líderes humildes exercem uma 

influência positiva no desempenho e no comportamento de cidadania organizacional (OCB, 

do inglês Organizational Citizenship Behavior) dos empregados. 

O comportamento de cidadania organizacional refere-se ao comportamento 

discricionário que vai além daquilo que é definido no contrato de trabalho e nas atribuições 

funcionais (BHAL, 2006). Dessa maneira, serão avaliadas, neste estudo, duas variáveis de 

resultado: o desempenho em relação às atribuições ocupacionais e o comportamento para 

além daquilo que é esperado do empregado (o comportamento de cidadania organizacional). 

Além disso, considerando que as relações de troca social entre indivíduos baseiam-se 

na confiança e em compatibilidades pessoais, propõe-se que a humildade do líder impacta 
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positivamente os resultados dos subordinados devido à melhor relação que líderes humildes 

tendem a desenvolver com seus liderados. A teoria da troca entre líder e liderado (LMX, do 

inglês Leader-Member Exchange Theory) é utilizada, portanto, como base para mensurar a 

qualidade das relações que se desenvolvem no âmbito organizacional entre supervisores e 

subordinados, tendo a humildade do líder como precedente. 

Ocorre que, de acordo com Owens e Hekman (2012), a humildade do líder somente é 

eficaz na medida em que ele também é percebido como competente ou capaz, caso contrário a 

humildade pode ser confundida com insegurança ou incompetência, e líderes humildes podem 

ser vistos como fracos ou ineficazes. Para os autores, a eficácia do líder é uma condição 

importante para que ele aja com humildade e, portanto, em um ambiente organizacional, a 

humildade é mais provável de ser vista como um comportamento adicional, que complementa 

as características e as competências essenciais de liderança. 

Nesse sentido, este trabalho sugere que a eficácia do líder funciona como uma variável 

moderadora da relação entre a humildade do líder e a qualidade da relação líder-liderado, na 

medida em que pode impactar a intensidade dessa relação. 

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

humildade e a eficácia do líder contribuem para a qualidade da sua relação com o liderado e 

qual o impacto dessa relação no desempenho e no comportamento de cidadania 

organizacional dos empregados? 

Assim, esta pesquisa se propõe a explorar conceitualmente e investigar empiricamente 

as interfaces citadas. Para tanto, foi desenvolvido um modelo conceitual que propõe que a 

humildade do líder afeta positivamente a qualidade da relação líder-liderado e esta, 

subsequentemente, contribui para um melhor desempenho e comportamento de cidadania 

organizacional dos empregados. Além disso, vislumbra a eficácia gerencial como moderadora 

da relação entre humildade do líder e LMX. 

Pelo teste empírico das relações propostas no modelo teórico definido neste trabalho, 

espera-se contribuir para o corpo de conhecimento que envolve o estudo da humildade do 

líder e da teoria LMX. A partir dos resultados encontrados, expõe-se uma discussão e reflexão 

sobre o assunto, que tem sido alvo de atenção de pesquisadores e de profissionais, a fim de 

analisar algumas questões e identificar outras possibilidades para serem estudadas em 

pesquisas futuras. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Humildade do Líder 

 

 

As definições de humildade variam significativamente entre perspectivas históricas, 

filosóficas, teológicas e psicológicas. Como o objetivo deste trabalho é examinar a humildade 

no contexto das organizações, que pode ser considerado um contexto social rico, a atenção 

recairá sobre a natureza expressa, interpessoal de humildade. A humildade expressa 

representa uma característica individual que emerge nas interações sociais, ou seja, é baseada 

num comportamento e é reconhecível por outros (OWENS; JOHNSON; MITCHELL, 2013). 

Segundo Owens e Hekman (2012), a humildade do líder é conceituada como uma 

característica interpessoal difundida em um contexto social e que se manifesta por admitir 

erros e limitações, destacar os pontos fortes e as contribuições dos outros e ser receptivo ao 

aprendizado. Essas dimensões comportamentais de humildade ocorrem simultaneamente e 

promovem umas às outras. 

O primeiro componente da definição de humildade expressa um desejo de se envolver 

em um processo contínuo de busca de uma autoconsciência apurada através de interações com 

os outros. Nielsen, Marrone e Slay (2010) sugerem que as pessoas humildes estão ativamente 

engajadas na utilização de informações recolhidas em interações com os outros, não só para 

compreenderem, mas também, quando necessário, para modificarem a si próprias. Ou seja, a 

visão que a pessoa humilde tem de si própria está focada em sua interdependência com os 

outros e não em sua independência de outras pessoas. Owens, Johnson e Mitchell (2013) 

concordam que a humildade promove uma avaliação mais objetiva dos pontos fortes e das 

limitações pessoais, o que se manifesta pela revelação transparente dos limites pessoais, 

reconhecimento de erros e busca de um feedback realista sobre si. 

Em um contexto organizacional, esses comportamentos podem ter implicações para a 

qualidade das relações de trabalho interpessoais, para a tomada de decisões e para o 

desempenho subsequente. Vera e Rodriguez-Lopez (2004) propõem que os trabalhadores que 

se dedicam a esse autoaprendizado através de interações com os outros ganham uma 

consciência mais precisa de seus próprios recursos intrapessoais e serão menos propensos a 

decisões pobres, autocomplacência e excesso de confiança, raiz de uma série de problemas da 

organização. 
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Esse excesso de confiança a que os autores se referem é especialmente perigoso para 

aqueles que detêm o poder nas organizações, como os líderes. A autoconsciência equilibrada, 

ou mais precisa, ajuda, portanto, os membros da organização e os líderes a saberem com mais 

precisão quando agir e quando é necessário aprender mais sobre um assunto, bem como com 

quais demandas eles são capazes de lidar de forma competente e quais não devem ser 

assumidas por causa da incompetência ou inexperiência. 

Além disso, como pesquisa anterior mostrou que a auto revelação muitas vezes leva a 

aumento da confiança, satisfação relacional e revelação recíproca (EHRLICH; GRAEVEN, 

1971), é possível afirmar que esta dimensão da humildade, que se manifesta pelo 

reconhecimento das limitações pessoais e fraquezas, tem o potencial de promover interações 

interpessoais de maior qualidade e mais transparentes entre líderes e seguidores. 

Morris, Brotheridge e Urbanski (2005) destacam que a humildade refere-se a uma 

melhor avaliação dos outros e não a uma pior avaliação de si mesmo, é mais sobre possuir 

uma visão apurada e positiva das capacidades dos outros do que uma visão negativa de si 

próprio. Os autores trazem à tona o segundo componente da definição de humildade, que 

reflete as atitudes que levam o indivíduo a reconhecer e mostrar que ele valoriza os pontos 

fortes dos outros. A humildade permite transcender a reação comparativa ou competitiva ao 

interagir com os outros, levando, em vez disso, a reconhecer e admirar os pontos fortes e as 

contribuições dos indivíduos, sem se sentir ameaçado por eles. 

Owens, Johnson e Mitchell (2013) mostram que, do ponto de vista organizacional, 

pesquisas constataram que, quando aos indivíduos é dado poder, eles tendem a desvalorizar as 

qualidades e as contribuições dos outros. Os autores propõem que os líderes da organização e 

os membros que possuem a humildade podem transcender essa tendência e, em vez disso, 

manter um genuíno apreço e alta valorização dos esforços, pontos fortes e habilidades de seus 

colegas de trabalho. Isso não quer dizer que os indivíduos com humildade serão alheios às 

fraquezas e deficiências de seus colegas de trabalho, mas sim que eles serão capazes de 

identificar mais facilmente e valorizar as habilidades únicas e os pontos fortes das pessoas 

com quem se relacionam. 

Ao atentar para as qualidades dos outros, os membros humildes da organização 

provavelmente terão uma visão menos heurística e complexa dos outros, ou seja, serão 

capazes de ver uma variedade de forças de caráter e habilidades que os outros possuem, e 

serão menos propensos a realizar avaliações simplistas e dualistas sobre os outros (por 

exemplo, competente versus incompetente). Agindo dessa forma, os líderes humildes serão 
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mais capazes de identificar, nos outros, recursos valiosos para modelagem e aprendizagem 

social, o que contribuirá para uma melhor qualidade da relação com os membros. 

O terceiro componente da humildade expressa se manifesta por uma receptividade à 

aprendizagem, feedback, ideias e conselhos dos outros, bem como pela disposição para pedir 

ajuda. A capacidade dos membros da organização de aprenderem de forma eficaz é 

fundamental para as organizações competirem na atual economia do conhecimento. O rápido 

avanço da tecnologia e a crescente especialização do trabalho sugerem que as organizações 

estão com maior necessidade de líderes e funcionários que tenham vontade de adquirir novos 

conhecimentos, absorver novas informações e aprender com os outros.  

Tangney (2000) concorda que a humildade traz consigo uma abertura da mente, uma 

vontade de procurar aconselhamento e um desejo de aprender. Owens, Johnson e Mitchell 

(2013) propõem que este aspecto da humildade reflete a capacidade de absorção de uma 

pessoa em um nível individual e pode ser geralmente relacionado com prontidão para o 

desenvolvimento, um conceito que tem sido aplicado principalmente para líderes (AVOLIO; 

WALUMBWA; WEBER, 2009) dentro do contexto de interação interpessoal. 

Dessa forma, a disposição para o aprendizado também pode ser um componente 

particularmente importante de humildade expressa em contextos de liderança. Vontade de 

aprender é uma característica importante de líderes eficazes. Além disso, quando um líder é 

capaz de admitir humildemente que não sabe algo, isso força-o a abandonar a pretensão, a 

soberba, a autoridade de especialista, e faz com que ele desenvolva a capacidade de ouvir e 

aprender. Líderes humildes, mostrando esse desejo de aprender, dão aos subordinados um 

sentimento de voz, o que tem se mostrado capaz de promover maior confiança, motivação e 

senso de justiça (CROPANZANO; BOWEN; GILLILAND, 2007). 

Ao definir a humildade como uma qualidade interpessoal que aparece em um contexto 

social, Owens, Walker e Waldman (2015) adotam uma visão comportamental de humildade 

como uma característica de personalidade. Tal visão sugere que comportamentos consistentes 

são como blocos de construção (e indicadores básicos) de traços e, quanto mais forte a 

propensão de um indivíduo em direção a um traço, mais frequentemente e intensamente o 

indivíduo demonstra um conjunto correspondente de comportamentos. 

Owens, Johnson e Mitchell (2013) propõem que, embora os indivíduos possam ter 

uma propensão para expressar a humildade que se baseie na hereditariedade, socialização e 

experiência de vida, a expressão de humildade de uma pessoa pode variar de acordo com 

estímulos e circunstâncias contextuais. 



14 
 

Como tem sido qualitativamente mostrada como um atributo maleável, que é sujeito a 

uma evolução ou deterioração e que pode variar de acordo com a experiência de vida, a 

humildade é semelhante ao que psicólogos de personalidade chamam de traço modificável, 

que as pessoas podem aumentar consideravelmente pela prática. Portanto, os indivíduos 

podem escolher, de forma proativa, desenvolver o traço de humildade, e esta visão maleável 

de humildade deixa aberta a possibilidade de que os indivíduos narcisistas possam 

autorregular seu narcisismo, praticando humildade e, eventualmente, inculcando esse atributo 

em seu caráter (OWENS; WALKER; WALDMAN, 2015). 

Tal concepção traz importante contribuição para a aplicação prática dos estudos sobre 

humildade nas organizações: sendo considerada um traço modificável, que pode ser 

desenvolvido pela prática, as organizações podem estimular seu desenvolvimento em seus 

profissionais, sobretudo na liderança. Isto é particularmente relevante nos casos em que o 

líder é um profissional muito competente tecnicamente, mas com deficiências 

comportamentais que poderão ser trabalhadas com o apoio da organização. 

Owens, Walker e Waldman (2015) também mostram que a humildade tem sido vista 

como uma meta-virtude que sustenta ou fortalece outras virtudes, em parte porque ajuda a 

evitar que outras características cheguem a extremos. Os autores argumentam que as razões 

pelas quais os líderes falham envolvem, muitas vezes, uma expressão destemperada ou 

excessiva de características de liderança que, de outra forma ou em outro contexto, são 

importantes. Isso significa, por exemplo, a confiança ou a autoestima do líder virando 

arrogância, o comportamento carismático ou inovador do líder caminhando para a 

excentricidade, a competitividade do líder levando a um comportamento antiético, e o 

otimismo do líder se transformando em uma persistência estratégica disfuncional. Assim 

como o poder, que é dado aos líderes e pode transformá-los de forma negativa, as 

características que os ajudam inicialmente a emergir como líderes podem fazê-los desandar se 

não forem controladas. E a humildade pode ajudar nesse controle. 

Ocorre que, por vezes, líderes humildes são vistos como fracos ou ineficazes, 

especialmente em um mundo onde narcisismo e arrogância são comuns na paisagem social 

corporativa (MORRIS; BROTHERIDGE; URBANSKI, 2005; OWENS; JOHNSON; 

MITCHELL, 2013). Alguns veem a humildade como uma força multifacetada, adaptativa 

(TANGNEY, 2000), enquanto outros associam humildade a humilhação e baixeza (EXLINE; 

GEYER, 2004). No entanto, um corpo emergente de pesquisa começa a mostrar que os líderes 

humildes são eficazes, em parte porque aumentam o engajamento, o compromisso afetivo e o 

desempenho dos seguidores através de uma sensação de empoderamento (OU et al., 2014). 
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De fato, o construto humildade tem recebido atenção crescente nos estudos 

organizacionais nos últimos anos e pesquisas recentes mostram efeitos positivos da humildade 

em contextos organizacionais, sugerindo que este pode ser um importante atributo do líder. 

Em um estudo qualitativo que explorou os comportamentos, efeitos e contingências da 

humildade do líder, Owens e Hekman (2012) verificaram que a humildade tem implicações 

importantes para a aprendizagem, o engajamento, a satisfação no trabalho e o turnover dos 

empregados. 

Ao demonstrar humildade reconhecendo os pontos fortes e as contribuições dos 

seguidores e tendo disposição para aprender, o líder vai ajudar a promover as condições 

prévias para o engajamento dos empregados, como dignidade, autopercepção e senso de valor. 

Em contrapartida, quando líderes mostram o que pode ser visto como uma falta de humildade 

(por exemplo, tomando para si todo o crédito pelo sucesso, superestimando suas contribuições 

em relação aos outros, não ouvindo), os seguidores se desengajam e perdem a sua motivação 

para trabalhar com dedicação sob o comando daquele líder. 

É possível observar que muitos autores sugerem a importância da humildade nas 

organizações (COLLINS, 2005; MORRIS; BROTHERIDGE; URBANSKI, 2005; OWENS; 

HEKMAN, 2012; VERA; RODRIGUEZ-LOPEZ, 2004), mas pouco foi confirmado por 

estudos empíricos. Visando contribuir para esse campo de pesquisa, este trabalho busca 

verificar o impacto da humildade do líder em duas variáveis de resultado, que são o 

desempenho e o comportamento de cidadania organizacional dos empregados. 

De acordo com Waldman (2001), o desempenho diz respeito à combinação de 

comportamento e realização do que era esperado ou dos requisitos de tarefa de cada indivíduo 

na organização. Para Sawitri, Suswati e Huda (2016), o desempenho pode ser definido como 

um resultado qualitativo e quantitativo de trabalho que é alcançado por empregados no 

exercício das suas funções, em conformidade com as responsabilidades que lhes foram dadas. 

Katz (1964) identificou três categorias de comportamento dos funcionários essenciais 

para a eficácia organizacional: os indivíduos devem primeiro ser induzidos a entrar e 

permanecer em uma organização; como empregados, devem exercer as exigências de papel 

específicas de forma confiável (desempenho); e devem, ainda, envolver-se em atividades 

inovadoras e espontâneas que vão além das prescrições do papel. Smith, Organ e Near (1983) 

chamaram esta última categoria de comportamento do trabalhador de comportamento de 

cidadania organizacional (OCB). 

O comportamento de cidadania organizacional refere-se, portanto, aos atos benéficos à 

organização que não estão vinculados aos papeis formais ou ao contrato de trabalho. É um 



16 
 

comportamento discricionário (ORGAN, 1988), ou seja, que o subordinado adota 

espontaneamente. Segundo Konovsky e Pugh (1994), o comportamento de cidadania é o 

comportamento dos funcionários que está acima e além do chamado do dever e por isso é 

arbitrário e não é direta e explicitamente reconhecido ou recompensado no contexto da 

estrutura de recompensa formal de uma organização. O empregado vai além do previsto na 

sua descrição de cargo ou atribuições, empenhando-se em realizar tarefas e atingir resultados 

extras, reforçando um ambiente de trabalho social e psicológico (WANG et al., 2005). 

Partindo do pressuposto teórico apresentado, segundo o qual, ao demonstrar 

humildade, o líder contribui para promover resultados positivos na organização, como o 

engajamento e a satisfação dos empregados, propõe-se que a humildade do líder tem impacto 

positivo no desempenho e no comportamento de cidadania organizacional dos liderados, 

conforme definido nas primeiras hipóteses apresentadas neste trabalho. 

 

H1a: A humildade do líder afeta positivamente o desempenho dos liderados. 

 
H1b: A humildade do líder afeta positivamente o comportamento de cidadania 

organizacional (OCB) dos liderados. 

 

Conforme descrito anteriormente, a humildade reflete a tendência de uma pessoa 

realizar interações interpessoais com uma forte motivação de aprender com os outros. 

Portanto, a humildade é preparada, catalisada e reforçada por meio de interações pessoais. 

Pessoas humildes utilizam parceiros de interação como “espelhos sociais”, através dos quais 

podem se ver com mais precisão, por serem transparentes sobre pontos fortes e limitações, e 

tê-los como principais fontes de aprendizagem e ideias sobre desenvolvimento pessoal 

(OWENS; JOHNSON; MITCHELL, 2013). 

Dada a sua natureza relacional, a humildade expressa será especialmente relevante em 

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

é a troca de informações, comentários e críticas, como nas relações líderes-liderados. Assim, 

sugere-se que a compreensão quanto à forma como a humildade do líder influencia os 

resultados dos seguidores passa pelo entendimento das teorias de troca social e de 

reciprocidade, bem como pela análise da relação líder-liderado. 
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2.2 Troca Social e Reciprocidade no Ambiente de Trabalho 

 

 

Concepções sobre a vida social que permitem analisar relações de troca entre 

indivíduos, e entre estes e a organização, têm influências marcantes sobre os estudos 

organizacionais (GUNDLACH; ACHROL; MENTZER, 1995; KONOVSKY; PUGH, 1994; 

WAYNE; SHORE; LIDEN, 1997). Dentre elas, destacam-se as definições de troca social 

formuladas por Blau (1964) e a norma de reciprocidade defendida por Gouldner (1960). 

Um conceito de comportamento social que se baseia na troca foi apresentado por 

Homans (1958), que, essencialmente, introduziu a noção de que as trocas não são limitadas 

aos bens materiais, mas também incluem valores simbólicos, tais como aprovação e prestígio. 

Seus estudos abriram caminho para uma variedade de disciplinas e despertaram diferentes 

teorias de troca social. Embora haja divergência entre os teóricos, existe certo consenso 

quanto à “essência” da teoria de troca social: a troca social compreende ações contingenciais e 

reações de retribuição que, ao longo do tempo, preveem trocas e relacionamentos mútuos e 

gratificantes. 

Segundo Blau (1964), as interações de troca entre duas partes podem assumir uma 

dimensão econômica ou social. A troca econômica é realizada com base em um contrato que 

define exatamente o que será trocado entre as partes, como o contrato de trabalho estabelecido 

entre o empregador e seu funcionário. A troca social, por outro lado, envolve relações que 

criam obrigações não especificadas, sendo a natureza da retribuição definida por aquele que 

deverá retribuir. A troca social estaria, portanto, assentada na confiança mútua, gerando entre 

os envolvidos sentimentos de obrigação pessoal e gratidão. Aqui se enquadra, por exemplo, a 

relação entre líderes e liderados. 

Para Blau (1964), grande parte da vida social é um intercâmbio intrincado no qual 

cada participante na interação se aproxima ou se afasta do outro de maneira a aumentar ou 

diminuir sua reserva de poder e prestígio. Todo mundo acumula, pelo uso criterioso de 

favores e serviços, um crédito de poder que é então investido em transações subsequentes. O 

indivíduo decide, com raciocínio consciente, o que quer e, uma vez que a decisão é tomada, 

projeta suas ações para apoiá-la, e as interações com os outros envolvem cálculos para 

alcançar seu objetivo. 

A relação social é, portanto, um processo de cálculos, análogo ao tipo de cálculo 

envolvido em gastar ou investir o dinheiro. A diferença é que, na relação social, a negociação 

é sobre aquisição e uso do crédito social, que é o poder que se tem na troca social (BLAU, 
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1964). Além disso, a troca econômica é baseada em transações tipicamente de curto prazo, 

enquanto as relações de troca social são baseadas em indivíduos confiando que as outras 

partes na troca cumprirão de forma justa suas obrigações no longo prazo (KONOVSKY; 

PUGH, 1994). 

Para Gouldner (1960), a estabilidade do sistema social depende, presumivelmente, da 

troca mutuamente contingente de gratificações, ou seja, da reciprocidade como troca. O autor 

sugere que há uma norma de reciprocidade, segundo a qual as pessoas devem ajudar aqueles 

que as ajudaram. De maneira geral, a norma de reciprocidade pode ser concebida como uma 

dimensão a ser encontrada em todos os sistemas de valores e, em particular, como um entre os 

vários “componentes principais” universalmente presentes nos códigos morais. 

A conclusão de Gouldner (1960) é clara: a pessoa que quer ser ajudada por outros 

deve ajudá-los, isto é, a norma de reciprocidade relaciona motivações egoístas ao serviço de 

estabilidade do sistema social. Portanto, não é apenas apropriado retribuir, mas também 

conveniente para se conformar com a norma geral. Em suma, a sugestão é que a motivação 

para a reciprocidade decorre não apenas da gratificação pura, mas também da internalização 

de uma norma específica de reciprocidade que obriga moralmente a retribuir benefícios 

àqueles de quem os recebeu. Nesse sentido, a norma de reciprocidade é um mecanismo 

concreto e especial envolvido na manutenção de qualquer sistema social estável. 

Além disso, segundo Gouldner (1960), a norma não é apenas um mecanismo de 

estabilização do grupo, mas também é o que pode ser chamado de “mecanismo de partida”. 

Ou seja, ajuda a iniciar a interação social e é funcional nas fases iniciais de certos grupos, 

antes de terem desenvolvido um conjunto comum de deveres. Quando internalizada em ambas 

as partes, a norma obriga aquele que recebeu um benefício pela primeira vez a retribuí-lo em 

algum momento, fornecendo assim algumas bases realistas para a confiança, naquele que age 

primeiro e que será reembolsado. Consequentemente, pode haver menos hesitação em ser o 

primeiro e maior facilidade para que o intercâmbio e a relação social possam começar. 

A teoria de troca social está entre os paradigmas conceituais mais influentes para se 

compreender o comportamento no local de trabalho. Um dos princípios básicos da teoria de 

troca social é que os relacionamentos evoluem ao longo do tempo em termos de confiança, 

lealdade e compromissos mútuos. Para isso, as partes devem respeitar certas regras ou normas 

que orientam os processos de troca. Assim, segundo Cropanzano e Mitchell (2005), o uso da 

teoria de troca social em modelos de comportamento organizacional é enquadrado com base 

na regra ou princípio de troca no qual o pesquisador se baseia, sendo que a maioria da 

pesquisa de gestão centra-se em expectativas de reciprocidade (GOULDNER, 1960). 
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Segundo Cropanzano e Mitchell (2005), no âmbito da pesquisa em gestão 

contemporânea, o aspecto da teoria de troca social que tem atraído a maior atenção dos 

pesquisadores tem sido a noção de relações no ambiente de trabalho. Este modelo de teoria de 

troca social estipula que certos antecedentes no ambiente de trabalho levam a conexões 

interpessoais, ou seja, a relações de troca social, que evoluem quando os empregadores 

“cuidam” dos empregados, o que leva a consequências benéficas (CROPANZANO et al., 

2001). Em outras palavras, a relação de troca social é uma variável mediadora ou 

interveniente, uma vez que transações vantajosas e justas entre relações fortes fazem com que 

essas relações produzam um comportamento de trabalho eficaz e atitudes positivas dos 

funcionários. 

Organ e Konovsky (ORGAN, 1990; ORGAN; KONOVSKY, 1989) sustentam que 

uma relação de troca ligando um indivíduo a um grupo pode assumir a qualidade de aliança 

ou pacto. Para estes autores, a teoria de troca social é mais do que simplesmente um conjunto 

de regras para transacionar benefícios. Em vez disso, esses autores rearticulam conceitos para 

focar no apego interpessoal entre dois ou mais indivíduos, abrindo espaço para uma série de 

construtos relacionais. 

A distinção de Blau (1964) entre troca social e econômica e, em particular, as 

alegações de que a troca social gera confiança e obrigação mútua, têm influenciado a pesquisa 

em várias áreas. O comportamento de cidadania organizacional, por exemplo, tem sido 

descrito em relação à confiança e à obrigação características da troca social (KONOVSKY; 

PUGH, 1994; ORGAN, 1990). O grau em que os indivíduos percebem que são apoiados por 

suas organizações de trabalho também tem sido atribuído a processos de troca social 

(SETTOON; BENNETT; LIDEN, 1996; SHORE; WAYNE, 1993). Uma pesquisa sobre 

contratos psicológicos utilizou a distinção entre trocas sociais e econômicas na identificação 

das características dos contratos relacionais (ROBINSON; KRAATZ; ROUSSEAU, 1994). 

As pesquisas de gestão têm extensivamente examinado diferentes formas de troca 

interpessoal. De especial interesse para os teóricos de troca social são as diferenças entre as 

partes envolvidas nos relacionamentos. A presunção geral é de que os trabalhadores podem 

formar distintas relações de troca social com o seu superior imediato, com colegas de 

trabalho, com as organizações empregadoras, com os clientes e com os fornecedores 

(CROPANZANO; MITCHELL, 2005). Essas relações distintas têm implicações para o 

comportamento no ambiente de trabalho. Especificamente porque os indivíduos devolvem os 

benefícios que recebem, eles são suscetíveis de corresponder à boa vontade e prestatividade 

da pessoa com quem têm uma relação de troca social (MASTERSON et al., 2000). 



20 
 

Observa-se, portanto, que os conceitos de troca social e reciprocidade têm sido 

utilizados como base para estudos organizacionais de diversas naturezas. Para os fins a que 

este estudo se destina, é importante destacar como tais conceitos se aplicam ao estudo da 

liderança, a partir da análise da relação entre líderes e liderados. 

 

 

2.3 Relação entre Líderes e Liderados 

 

 

O líder imediato pode ser considerado uma das pessoas mais influentes nas 

organizações, impactando o desempenho, as atitudes, o bem-estar e o engajamento dos 

empregados no trabalho. Os liderados, por sua vez, não são agentes passivos, que aceitam as 

determinações do líder e correspondem da mesma forma e na mesma intensidade. Os papeis 

de ambos, líderes e liderados, são negociados individualmente e, portanto, geram 

consequências e resultados diferentes para ambos e para a organização. 

Nesse sentido, é importante analisar o relacionamento que se estabelece entre líderes e 

liderados sob a ótica da troca social e da reciprocidade, uma vez que se trata de um processo 

de influência mútua em que tanto o líder quanto o liderado oferecem algo a outra parte e 

esperam receber uma contrapartida. O líder propicia investimentos econômicos, sociais ou 

psicológicos ao subordinado e este responde com desempenho, por exemplo. O líder fornece 

informação, delegação e desenvolvimento na carreira e, em contrapartida, o liderado assume 

maiores obrigações, trabalha mais efetivamente e se compromete mais com as tarefas. 

Observa-se, portanto, que cada relação é única e não deve ser vista somente pela ótica 

do líder, mas compreendendo o papel dos liderados nessa diferenciação. Isso significa que 

líderes e liderados são importantes atores no desenvolvimento de um bom relacionamento 

para, desse modo, obterem acesso aos muitos benefícios que esse relacionamento traz para 

ambos. A possibilidade de ganhos mútuos para líder e liderado faz com que ambos, 

conscientes disso, busquem estabelecer entre si um relacionamento baseado na parceria e no 

comprometimento recíproco, o que, em última instância, traz benefícios para as organizações. 

No campo de estudos de liderança, a troca social entre líderes e liderados é unidade de 

análise da teoria LMX. Inicialmente proposta por Graen e outros pesquisadores 

(DANSEREAU; CASHMAN; GRAEN, 1973; DANSEREAU; GRAEN; HAGA, 1975), a 

teoria LMX difere de outras teorias de liderança por seu foco na relação entre líder e liderado. 

Ao contrário das teorias tradicionais que procuram explicar a liderança em função de 
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características pessoais do líder (traços e comportamentos), características da situação, ou 

uma interação entre as duas, a LMX adota a relação diádica líder-liderado como nível de 

análise (GERSTNER; DAY, 1997). 

Wang et al. (2005) explicam que, ao invés de focar no líder e tentar explicar os 

resultados de desempenho individual, grupal e organizacional a partir de comportamentos 

específicos do líder, a perspectiva da teoria LMX baseia-se no relacionamento, concentrando-

se explicitamente sobre como trocas sociais recíprocas individuais entre líder e seguidor 

evoluem, nutrem e sustentam a relação de díade (GRAEN; UHL-BIEN, 1995). Portanto, 

embora as abordagens tradicionais de liderança concentrem-se predominantemente em 

comportamentos de líder unilateralmente voltados para os subordinados, o esteio da pesquisa 

LMX é estudar, nos dois sentidos, as trocas recíprocas entre líder e seguidor. 

A teoria LMX também está fundamentada no conceito de que os membros da 

organização realizam seu trabalho por meio da representação de papeis. Portanto, torna-se 

necessário e útil estudar a natureza desses papeis dentro das organizações e os processos pelos 

quais eles são desenvolvidos e definidos (DIENESCH; LIDEN, 1986). 

Em um ambiente organizacional, muitas pessoas podem ser relevantes para um 

indivíduo, mas, devido à estrutura hierárquica da maioria das organizações, o supervisor 

imediato terá um papel extremamente influente. Na maior parte dos casos, apenas o 

supervisor pode legitimamente usar sanções formais para impor expectativas de papel ao 

empregado. Assim, um dos mecanismos cruciais que pode modificar o papel, sobretudo 

durante o processo de assimilação de um novo membro na organização, são as relações de 

trocas interpessoais entre o titular do papel (liderado) e seu supervisor imediato (líder). 

Esta relação de troca interpessoal determina, em grande parte, o tipo de papel que o 

subordinado vai desempenhar dentro da organização. Dienesch e Liden (1986) ressaltam que, 

embora muitos autores falem em papeis negociados entre supervisores e subordinados, os 

mecanismos explícitos formais normalmente associados a esse termo geralmente não estão 

presentes. Em vez disso, a literatura assume claramente que um processo não estruturado e 

informal está ocorrendo. 

Observa-se, portanto, que a teoria LMX tem entre suas premissas as teorias de 

construção de papel, troca social e reciprocidade. Ela parte do princípio de que os líderes 

transmitem expectativas de papel para os seus seguidores e oferecem recompensas tangíveis e 

intangíveis àqueles que satisfaçam tais expectativas. Da mesma forma, os seguidores mantêm 

expectativas de papel em relação aos seus líderes, no que diz respeito à forma como esperam 

ser tratados e às recompensas que desejam receber por atender às expectativas do líder. 
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Wang et al. (2005) lembram que os seguidores não são passivos “receptores de papel”, 

eles podem abraçar, rejeitar ou renegociar os papeis determinados por seus líderes. Existe um 

processo recíproco nas trocas diádicas entre líder e liderado, em que cada um traz à relação 

diferentes tipos de recursos para troca. A negociação de papeis ocorre ao longo do tempo, 

definindo a qualidade e a maturidade da troca líder-liderado, e, assim, os líderes desenvolvem 

relações de qualidade variável com diferentes seguidores ao longo do tempo (GRAEN; UHL-

BIEN, 1995). 

Um dos motivos para essa diferenciação na qualidade das relações é a limitação de 

tempo e de recursos que os líderes enfrentam no trabalho. Devido a pressões de tempo, o líder 

desenvolve uma relação mais próxima apenas com alguns subordinados-chave, que são 

aqueles que prioritariamente receberão os recursos limitados disponíveis. Com o resto do 

grupo de trabalho, o líder vai se basear principalmente na autoridade formal, nas regras e 

políticas para garantir o desempenho adequado (DIENESCH; LIDEN, 1986). 

Dessa forma, o relacionamento entre superiores e subordinados pode ser representado 

por uma espécie de escala. Uma extremidade dessa escala é caracterizada pela medida em que 

o líder trata o liderado como um membro do grupo de dentro (in-group), caracterizado por 

alta interação, confiança, apoio e recompensas formais e informais. Na outra extremidade da 

escala, o líder trata o liderado como um membro do grupo de fora (out-group). Nesta relação, 

o comportamento do líder para com o subordinado cai dentro dos limites do contrato de 

trabalho formal (GRAEN; UHL-BIEN, 1995). Estas associações em grupos tendem a se 

desenvolver rapidamente e permanecem estáveis depois de terem se formado (LIDEN; 

GRAEN, 1980). 

A teoria da troca líder-liderado tem sido uma das abordagens mais interessantes e úteis 

para estudar as relações hipotéticas entre liderança e resultados. Murphy e Ensher (1999) 

destacam que a qualidade da relação entre um líder e um subordinado é muito importante, em 

vários aspectos, para garantir a qualidade do desempenho no trabalho. Um líder deve fornecer 

aos subordinados apoio, direção ou orientação na consecução de metas e ser capaz de confiar 

neles para atingir objetivos, garantir a qualidade do trabalho e cooperar com outras pessoas na 

organização. O subordinado, por sua vez, recorre ao líder para ter orientação ou para remover 

os obstáculos que enfrenta no trabalho. 

Pesquisas mostram que os subordinados que são tratados como membros do grupo de 

dentro, ou que têm o que é conhecido como troca de alta qualidade com os seus líderes, 

apresentam um desempenho mais elevado (LIDEN; GRAEN, 1980; VECCHIO; GOBDEL, 

1984), menor turnover (DANSEREAU; CASHMAN; GRAEN, 1973) e maior satisfação 
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(GRAEN; NOVAK; SOMMERKAMP, 1982) do que aqueles que são tratados como 

membros do grupo de fora e vivenciam trocas de baixa qualidade com seus líderes. Liden, 

Sparrowe e Wayne (1997) também encontraram relações positivas da qualidade da LMX com 

importantes resultados individuais e organizacionais relacionados a atitudes, como a 

satisfação no trabalho, e a comportamentos, como a cidadania organizacional. 

Apesar da reconhecida contribuição dos subordinados para o desenvolvimento da 

qualidade da LMX, Liden, Sparrowe e Wayne (1997) sugerem que o líder tem mais controle 

do que o liderado sobre a qualidade da troca que se desenvolve entre eles. Especificamente, as 

percepções e avaliações do líder sobre o membro são cruciais na determinação do 

comportamento do líder para com o membro e na qualidade da relação. 

Por isso, alguns autores têm sugerido que características pessoais dos líderes afetam as 

relações líder-liderado (DIENESCH; LIDEN, 1986; WAYNE; LIDEN; SPARROWE, 1994). 

Tais características podem indicar o grau de similaridade que os líderes terão com os 

subordinados ou os níveis de recursos, em termos de poder e influência, que os líderes 

trocarão com os liderados. Assim, as características do líder podem ser importantes para 

determinar se um membro deseja e aceita uma troca de alta qualidade oferecida pelo líder. 

Um membro pode, por exemplo, ser relutante em desenvolver uma troca de alta qualidade 

com um líder incompetente ou que não tenha poder (LIDEN; SPARROWE; WAYNE, 1997), 

uma vez que não tem expectativas positivas de reciprocidade por parte desse líder. Por outro 

lado, pode estar mais disposto a desenvolver uma relação de troca de alta qualidade com um 

líder humilde, que reconhece suas qualidades e está disposto a aprender com ele. 

Ocorre que mais estudos examinaram como as características do membro afetam as 

percepções do líder sobre o membro, e não como características do líder podem influenciar as 

percepções do membro sobre o líder e o intercâmbio resultante. Murphy e Ensher (1999) 

concordam que tem havido pouca pesquisa com o objetivo de determinar características 

importantes do líder que podem afetar a qualidade da LMX. Uma delas mostra que a 

autoeficácia do líder é uma característica ainda inexplorada, capaz de influenciar e acelerar o 

desenvolvimento de LMX de alta qualidade. Outra pesquisa mostra que a confiança está 

positivamente relacionada ao nível de persuasão, de segurança pessoal e de utilização de 

técnicas adequadas de influência de um líder. Ou seja, líderes confiantes são mais propensos a 

incentivar seus subordinados e a definir metas com eles, o que aumenta a confiança dos 

liderados na realização das tarefas (MURPHY; ENSHER, 1999). 

Neste trabalho, a humildade do líder é considerada como uma característica que, por 

sua natureza comportamental e interpessoal, tem impacto positivo na qualidade da relação 
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estabelecida entre líderes e liderados. Em primeiro lugar, ao reconhecer suas limitações 

pessoais, um líder é capaz de ficar mais próximo e provavelmente mais acessível para os 

subordinados. Morris, Brotheridge e Urbanski (2005) descrevem este aspecto da humildade 

como um comportamento essencialmente igualitário. Como Owens, Johnson e Mitchell 

(2013) notam, a auto revelação (por exemplo, assumindo sua falta de experiência com uma 

tarefa de trabalho) leva à auto revelação recíproca (EHRLICH; GRAEVEN, 1971), um 

importante indicador de trocas sociais de alta qualidade. 

Em segundo lugar, por meio da identificação e do destaque dos pontos fortes e das 

qualidades dos outros (especialmente dos liderados), os líderes demonstram respeito pelos 

seus seguidores, contribuem para o desenvolvimento deles e provavelmente aumentam o 

gosto do subordinado pelo líder – todos importantes componentes da qualidade da LMX 

(DANSEREAU; GRAEN; HAGA, 1975). 

Finalmente, um líder receptivo ao aprendizado é aquele que busca ativamente 

feedback, está aberto às ideias dos outros e adapta-se diante de novas informações. Este 

comportamento é suscetível de beneficiar a relação líder-liderado, porque o líder estará mais 

ciente das preocupações, queixas, opiniões e ideias dos subordinados e, portanto, responderá 

de acordo com o que é esperado dele. De fato, há evidências na literatura de que a busca pelo 

feedback se relaciona positivamente com a qualidade da LMX quando o comportamento é 

percebido como autêntico (LAM; HUANG; SNAPE, 2007). 

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

promovidas em contextos organizacionais, este trabalho postula que a humildade do líder 

contribui para promover inter-relações mais significativas e satisfatórias com os outros 

(EXLINE; GEYER, 2004), ajudando a diminuir a distância social entre líderes e seguidores, 

resultando em aumento da qualidade da relação diádica de troca, ou seja, em melhor LMX 

(GRAEN; UHL-BIEN, 1995). 

A qualidade da relação entre líderes e liderados, por sua vez, funciona como uma 

variável mediadora, que explica o impacto da humildade do líder nos resultados dos 

subordinados, uma vez que a humildade contribui para que ocorram relações de troca 

vantajosas e justas entre as partes, e estas relações influenciam positivamente o desempenho e 

o comportamento de cidadania organizacional dos funcionários. 
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2.4 Relação Líder-Liderado e Desempenho 

 

 

Estudos baseados na teoria LMX mostram que a qualidade da relação que se 

desenvolve entre um líder e um liderado é preditiva de resultados individuais, de grupo e 

organizacionais. Com suas raízes nas teorias de papel, troca social e reciprocidade, o princípio 

básico da LMX, conforme descrito anteriormente, é que os líderes desenvolvem diferentes 

tipos de relações de troca com seus seguidores e que a qualidade dessas relações afeta atitudes 

e comportamentos importantes de líderes e membros (GERSTNER; DAY, 1997; LIDEN; 

SPARROWE; WAYNE, 1997; SPARROWE; LIDEN, 1997). 

Em outras palavras, a teoria da troca social e a norma de reciprocidade sugerem que 

existe uma obrigação percebida por parte dos subordinados de retribuir relacionamentos de 

alta qualidade (GOULDNER, 1960) e que relações diádicas e papeis no trabalho são 

desenvolvidos ou negociados ao longo do tempo através de uma série de trocas (DIENESCH; 

LIDEN, 1986). Em apoio à teoria, a investigação empírica de fato demonstrou que a LMX 

tem influências significativas sobre resultados como desempenho, satisfação, turnover e 

comprometimento organizacional (GERSTNER; DAY, 1997). 

Retomando o que diz a teoria LMX, relacionamentos de alta qualidade entre líderes e 

liderados caracterizam-se por apoio emocional e confiança mútua (DIENESCH; LIDEN, 

1986, GRAEN; UHL-BIEN, 1995). Neste tipo de relação, os subordinados recebem, em 

contrapartida por um desempenho exemplar, benefícios especiais, tais como privilégios (por 

exemplo, acesso a pessoal ou informação chave), melhores oportunidades na carreira (por 

exemplo, atribuições de trabalho especiais), alocação diferenciada de recompensas formais e 

informais, maior autonomia para fazer seu trabalho, mais acesso aos supervisores e um 

melhor feedback relacionado ao desempenho (DIENESCH; LIDEN, 1986; ELICKER; LEVY; 

HALL, 2006; GRAEN; UHL-BIEN, 1995). 

Por outro lado, nas relações LMX de baixa qualidade, os subordinados muitas vezes 

experimentam exatamente o oposto: supervisores exercem autoridade formal, com apoio 

emocional e confiança limitados, e alocam benefícios padrão como contrapartida por um 

desempenho de trabalho normal. Nesses casos, os subordinados recebem pouco ou nenhum 

benefício além do estabelecido em contrato de trabalho (DIENESCH; LIDEN, 1986; 

GERSTNER; DAY, 1997). 

O desempenho no trabalho é, portanto, uma forma de moeda na troca social entre os 

subordinados e seus líderes, bem como um meio para cumprir as obrigações de reciprocidade 
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(WANG et al., 2005). Subordinados que estão em um relacionamento LMX de alta qualidade 

tendem a retribuir, fazendo esforços em nome do líder (WAYNE; GREEN, 1993), e sendo, 

portanto, trabalhadores mais eficazes (SPARROWE; LIDEN, 1997). Assim, receberão maior 

acesso, comunicação e recompensas (DIENESCH; LIDEN, 1986), os quais, por sua vez, estão 

relacionados com satisfação no trabalho e desempenho elevados. Conclui-se que a LMX de 

alta qualidade pode aumentar a motivação individual para o alto desempenho no trabalho 

(CHEN; KANFER, 2006). 

Suportando esses argumentos, diversos estudos individuais e meta-analíticos relataram 

relações positivas significativas entre LMX e desempenho no trabalho (BAUER et al., 2006; 

GERSTNER; DAY, 1997; SPARROWE; LIDEN, 1997; WALUMBWA; CROPANZANO; 

HARTNELL, 2009; WANG et al., 2005; WAYNE et al., 2002). Chen e Klimoski (2003), por 

exemplo, verificaram em um estudo longitudinal que os recém-chegados que desenvolveram 

uma relação melhor com seu supervisor, posteriormente, tiveram melhor desempenho. De 

acordo com Liden e Maslyn (1998), afeto positivo, respeito, lealdade e sentimento de 

obrigação característicos da LMX de alta qualidade, construída como resultado de um 

tratamento favorável pelo líder, são expressos pelo alto desempenho dos liderados nas tarefas, 

em cumprimento às expectativas de reciprocidade. 

Considerando que a humildade do líder tem o potencial de promover relações 

interpessoais mais transparentes e de maior qualidade com os liderados, é de se esperar que os 

subordinados de líderes humildes retribuam com comportamentos e resultados positivos para 

a organização. Por isso, este estudo defende a hipótese de que a qualidade da LMX atua como 

um importante mecanismo através do qual a liderança humilde influencia o desempenho dos 

funcionários no trabalho: 

 

H2a: A relação positiva entre a humildade do líder e o desempenho dos liderados é 

mediada pela qualidade da relação líder-liderado (LMX). 

 

 

2.5 Relação Líder-Liderado e Comportamento de Cidadania Organizacional 

 

 

Segundo Bhal (2006), o comportamento de cidadania organizacional (OCB) é um 

resultado cada vez mais importante para as organizações, à medida que as empresas 

enfrentam contingências dinâmicas e imprevisíveis que exigem que seus membros trabalhem 
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além do estipulado no contrato de trabalho. Entender como a qualidade da relação líder-

liderado prediz o comportamento de cidadania é, portanto, uma questão importante para 

pesquisadores e profissionais. 

No contexto da LMX, Bhal (2006) propõe que uma interação de alta qualidade entre 

líder e liderado pode ser caracterizada como uma relação que vai além do contrato de trabalho 

e é suscetível de levar a comportamentos de cidadania ou extra-papel. Por outro lado, 

indivíduos em interações de menor qualidade são propensos a atividades e comportamentos 

meramente contratuais ou baseados no papel. 

Para Konovsky e Pugh (1994), a utilização da troca social para interpretação do 

comportamento de cidadania organizacional foi um passo promissor para a criação de uma 

teoria sobre OCB, e alguns estudos empíricos têm analisado aspectos dessa interpretação. No 

entanto, segundo os autores, a pesquisa sobre o comportamento de cidadania organizacional 

ainda tem sido conduzida, em grande parte, sem um quadro teórico, muitas vezes fazendo 

referência, mas não explorando sistematicamente, a teoria da troca social e falhando em 

especificar quais fatores são cruciais para o desenvolvimento de relações de troca social. 

Konovsky e Pugh (1994) afirmam que se concentram na relação líder-liderado porque 

a troca social implica um contrato informal entre um funcionário e uma organização, e o líder 

representa grande parte da organização para o empregado. Afastando-se das discussões sobre 

contratos despersonalizados entre empregados e organizações, os autores focam nas relações 

muitas vezes personalizadas entre os empregados e seus líderes. 

O contraste entre troca social e econômica de Blau (1964) faz paralelo com uma 

distinção feita por Rousseau e Parks (1993), no que diz respeito aos contratos. Os autores 

descreveram contratos como acordos que criam uma obrigação de fazer ou não fazer algo e 

que variam ao longo de um contínuo ancorado em uma extremidade por contratos 

transacionais, que são contratos de curto prazo especificando o envolvimento limitado de cada 

uma das partes nas vidas e atividades do outro, e na outra extremidade por contratos 

relacionais, que incluem a troca de elementos socioemocionais, não possuem limites rígidos e 

muitas vezes são de longo prazo. Contratos relacionais e transacionais correspondem, 

respectivamente, às dinâmicas subjacentes de troca social e econômica. 

Konovsky e Pugh (1994) sugerem, portanto, que uma manifestação de troca social é a 

dependência de contratos relacionais e que uma manifestação de troca econômica é a 

dependência de contratos transacionais. Duas questões importantes emergem dessa discussão: 

(1) a identificação dos determinantes do tipo de contrato e de troca e (2) o efeito de cada tipo 
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de contrato e de troca sobre o comportamento dos funcionários, especificamente, o 

comportamento de cidadania organizacional. 

De acordo com Blau (1964) e outros (por exemplo, CLARK; MILLS, 1979; 

ROUSSEAU; PARKS, 1993), a confiança e outros fatores, tais como a lealdade e o 

compromisso, fornecem a base para os contratos relacionais e a troca social. Como citado 

anteriormente, relações LMX estão enraizadas na troca social e existe uma obrigação 

percebida por parte dos subordinados de retribuir relacionamentos de alta qualidade 

(GOULDNER, 1960). Uma maneira de os subordinados retribuírem essas relações é 

limitando ou ampliando os seus papeis, de forma que eles podem seguir apenas o contrato ou 

estender os seus comportamentos para além dos requisitos de função normais (isto é, se 

envolvendo em comportamentos de cidadania). 

Essencialmente, isso implica que os subordinados que têm interações de alta qualidade 

com seus líderes retribuem em termos de comportamentos adicionais, extra-papel 

(SETTOON; BENNETT; LIDEN, 1996; WAYNE; SHORE; LIDEN, 1997). 

Relacionamentos ou trocas líder-liderado de alta qualidade são caracterizados por altos níveis 

de confiança, interação, apoio e recompensas formais e informais (DIENESCH; LIDEN, 

1986). Essas relações incluem a troca de bens materiais e imateriais que se estendem para 

além do que é especificado na descrição formal de trabalho (LIDEN; GRAEN, 1980; LIDEN; 

SPARROWE; WAYNE, 1997). Assim, para retribuir relações de alto LMX, é provável que 

os subordinados vão além do comportamento requerido na sua função e se engajem em 

comportamentos de cidadania, a fim de manterem uma troca social equilibrada ou equitativa 

(WAYNE et al., 2002). 

De fato, pesquisas sobre LMX revelam que a qualidade do relacionamento tem uma 

relação positiva com a frequência com que os seguidores se envolvem em atividades para 

além do contrato de trabalho (LIDEN; GRAEN, 1980; SETTOON; BENNETT; LIDEN, 

1996; WAYNE; GREEN, 1993). Organ (1988) propôs, por exemplo, que a justiça do 

supervisor conduz ao comportamento de cidadania do empregado devido à relação de troca 

social que se desenvolve entre os funcionários e seus supervisores. Quando os supervisores 

tratam os empregados de forma justa, a troca social e a norma da reciprocidade determinam 

que os funcionários retribuam, e o autor sugeriu que o comportamento de cidadania 

organizacional é um caminho provável para a reciprocidade do empregado. 

Como o interesse tanto em LMX como em comportamentos de cidadania no trabalho 

tem aumentado nas últimas décadas (PODSAKOFF et al., 2000; SCHRIESHEIM; CASTRO; 

COGLISER, 1999) e os estudos que avaliam o impacto da qualidade da troca líder-liderado 
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sobre o comportamento de cidadania organizacional têm se intensificado mais recentemente 

(CHOW; LAI; LOI, 2015; HARRIS; LI; KIRKMAN, 2014; NEWMAN et al., 2015; SUN et 

al., 2013), torna-se importante testar empiricamente essa relação, na medida em que a 

qualidade da relação líder-liderado é uma manifestação de troca social e a teoria diz que 

trocas sociais influenciam o comportamento de cidadania organizacional. 

Assim, este trabalho busca comprovar empiricamente que: 

 

H2b: A relação positiva entre a humildade do líder e o comportamento de cidadania 

organizacional (OCB) dos liderados é mediada pela qualidade da relação líder-

liderado (LMX). 

 

A formulação desta hipótese parte da premissa de que a qualidade da LMX baseia-se 

na troca social, assim como os comportamentos de cidadania, que se baseiam em contratos 

relacionais. De acordo com o modelo de díade vertical de liderança (DANSEREAU; GRAEN; 

HAGA, 1975), a troca relacional entre supervisores e subordinados leva os funcionários a 

gastarem mais tempo e energia nas tarefas, a serem inovadores e a aceitarem 

responsabilidades para além das especificadas em seus contratos de trabalho. Contratos 

relacionais, portanto, incentivam os funcionários a se comportarem de maneiras não 

estritamente impostas pelos seus empregadores (ROUSSEAU; PARKS, 1993) e direcionadas 

para servir à coletividade (GRAHAM, 1991). 

O líder imediato é a representação da organização para o subordinado e tem um papel 

chave em influenciar comportamentos de cidadania (PODSAKOFF et al., 2000). LePine, Erez 

e Johnson (2002), em uma meta-análise da literatura sobre o comportamento de cidadania, 

relataram o suporte do líder como o seu mais forte preditor. Líderes humildes, portanto, que 

têm o potencial de desenvolver relações de troca social de alta qualidade, caracterizadas pela 

confiança e pela transparência, influenciarão o comportamento de cidadania organizacional 

dos seus seguidores por meio dessas relações. 

A relação com o líder motiva os seguidores, fazendo com que eles internalizem e 

priorizem uma causa coletiva maior sobre os interesses individuais. Os indivíduos que estão 

intrinsecamente motivados a cumprirem uma visão coletiva, sem esperar ganhos pessoais e 

tangíveis imediatos, podem estar inclinados a contribuir para alcançar a meta compartilhada 

de trabalho de uma forma que seus papeis não prescrevem. Indivíduos para os quais não foi 

estabelecida essa ligação entre os interesses próprios e os dos outros são menos propensos a 
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fazerem contribuições em grande parte discricionárias, com recompensas não tangíveis 

(WANG et al., 2005). 

Assim, em relações LMX de maior qualidade, líderes apelam para as necessidades 

sociais de ordem superior dos seguidores, fazendo com que eles coloquem os interesses 

coletivos acima da satisfação pessoal de curto prazo (GRAEN; UHL-BIEN, 1995). Um 

indivíduo sendo um “bom cidadão” promove o bem-estar coletivo maior. 

A associação positiva entre LMX e comportamentos de cidadania organizacional é, 

portanto, esperada, na medida em que tais comportamentos ajudam a cumprir as obrigações 

de reciprocidade de seguidores. Em essência, os subordinados, nas trocas de alta qualidade, 

devolvem aos seus líderes a prática de comportamentos discricionários de cidadania que 

beneficiam o líder e os outros no ambiente de trabalho (LIDEN; SPARROWE; WAYNE, 

1997; SETTOON; BENNETT; LIDEN, 1996). Ilies, Nahrgang e Morgeson (2007) 

concordam que a LMX contribui para a eficácia organizacional através do efeito que as 

relações de alta qualidade têm no comportamento dos funcionários, para além das suas 

funções prescritas. 

 

 

2.6 Eficácia do Líder 

 

 

Como a humildade pode ser confundida com insegurança, falta de confiança ou 

incompetência, estudiosos sugerem que o êxito da humildade do líder depende de algumas 

“credenciais” que os líderes têm. Owens e Hekman (2012) sugerem que líderes humildes sem 

competência podem não ser bem aceitos pelos subordinados. Owens, Johnson e Mitchell 

(2013) descobriram, por exemplo, que a humildade do líder é mais positivamente associada 

com o desempenho e a orientação para aprendizagem do seguidor quando os líderes têm mais 

legitimidade, ou seja, são percebidos como competentes. 

Fast, Burris e Bartel (2014) argumentam que uma característica central do papel 

gerencial é demonstrar eficácia. Os autores definem eficácia gerencial como a capacidade de 

atender às expectativas de competências elevadas associadas às funções gerenciais, ou seja, de 

ser eficaz e influente dentro do domínio organizacional em que se é um gerente. Zaccaro et al. 

(2000) consideram que eficácia, no papel de liderança, refere-se a conhecimentos, habilidades 

e competências que um líder possui para identificar e resolver problemas em situações 

complicadas. 
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Há dois pontos de vista diferentes sobre a competência, com alguns pesquisadores 

sugerindo que se trata de um traço individual e estável (GOODSTEIN; DAVIDSON, 1998; 

PASCARELLA, 1999) e outros propondo que a competência é um conjunto de habilidades ou 

um tipo de comportamento de aprendizagem (PERRY, 1998). Independentemente do ponto de 

vista adotado, a maioria das publicações relacionadas à liderança postula que a competência 

de um líder tem uma estreita relação com sua eficácia e com o desempenho organizacional 

(CONNELLY et al., 2000). 

Chen, Gully e Eden (2001) explicam que a percepção de eficácia, definida como a 

crença nas capacidades de alguém de mobilizar os recursos cognitivos, a motivação e os 

cursos de ação necessários para satisfazer demandas situacionais, tem sido amplamente 

estudada em pesquisas organizacionais. Tais pesquisas descobriram que a percepção de 

eficácia prevê vários resultados importantes relacionados ao trabalho, incluindo as atitudes, a 

proficiência em treinamentos e o desempenho. 

É importante ressaltar que os líderes podem ter uma baixa percepção de eficácia 

mesmo quando são realmente competentes em suas funções gerenciais quando avaliados por 

alguma medida objetiva. Na verdade, os níveis subjetivos e objetivos de competência muitas 

vezes divergem (FAST; BURRIS; BARTEL, 2014). 

Uma medida mais específica de eficácia da liderança, a autoeficácia, pode ser definida 

como a estimativa de um líder de sua capacidade de cumprir o papel de liderança (EDEN, 

1992). Bandura (1982) define a autoeficácia como as crenças de um indivíduo em sua 

capacidade de organizar e executar os cursos de ação necessários para gerir situações 

potenciais. Tais crenças influenciam não só o início de um comportamento e o esforço 

despendido, mas também a persistência do comportamento em face de obstáculos e ainda as 

metas que as pessoas estabelecem para si próprias. 

A partir da definição de autoeficácia é possível identificar os fatores que levam a um 

aumento na percepção de eficácia dos líderes. O primeiro deles, segundo Bandura (1982), é a 

experiência, ou seja, a execução com sucesso de um comportamento leva a um aumento na 

percepção de eficácia relativa a este comportamento. Por exemplo, uma pessoa que tem 

conhecimento de que o líder é capaz de produzir um determinado comportamento, 

provavelmente acreditará que ele poderá produzir este comportamento de novo. Se a 

experiência é feita em situações diferentes, a crença vai estender-se a diferentes tipos de 

situações e, assim, tornar-se mais geral. 

A percepção de eficácia também pode ser ampliada a partir do momento em que se vê 

outra pessoa, com características semelhantes, mostrar certo comportamento (BANDURA, 
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1982). Em um contexto de trabalho, essa experiência pode ser facilmente imaginada. Na 

maioria dos casos, as pessoas trabalham em grupo, de forma que são capazes de ver umas às 

outras e, assim, usar o outro como um modelo. Em geral, elas perceberão o outro como 

semelhante a respeito de suas habilidades, já que fazem aproximadamente o mesmo trabalho 

e, provavelmente, têm mais ou menos as mesmas qualificações, o que as levará a acreditar 

que possuem o mesmo nível de eficácia (SCHYNS, 2004). 

Uma terceira fonte de percepção de eficácia é a persuasão verbal ou social. As pessoas 

que dizem que serão capazes de executar um determinado comportamento estarão mais 

dispostas a tentar executar este comportamento (BANDURA, 1977, 1982). Sua autoeficácia 

em relação a esta tarefa aumenta. Em um ambiente de trabalho, há colegas e superiores que 

encorajam ou desencorajam uma pessoa a respeito de suas habilidades e isso tem, portanto, 

impacto na sua eficácia. 

Para Murphy e Ensher (1999), se a experiência de liderança tende a aumentar a 

percepção de eficácia de um líder, então é possível que a natureza das experiências passadas 

na formação de relações com os subordinados também molde a percepção de eficácia de um 

líder para o desenvolvimento de relações LMX de alta qualidade. Mais especificamente, 

líderes com alta percepção de eficácia podem se sentir mais confortáveis e exibir os 

comportamentos necessários para estabelecer uma LMX de alta qualidade. Murphy e Ensher 

(1999) sugerem, ainda, que um líder pode também engajar-se em comportamentos de agrado, 

a fim de apresentar uma imagem favorável para o subordinado. Para as autoras, um líder 

altamente autoeficaz pode agir de maneira a transmitir confiança, especialmente nos estágios 

iniciais da relação, justamente quando essa característica é mais importante. 

Conforme mencionado anteriormente, apesar do êxito da humildade do líder ter 

recebido apoio teórico e empírico, alguns pesquisadores apontam que a humildade pode ser 

vista como um sinal de fraqueza ou incompetência (TANGNEY, 2000), falta de confiança 

(EXLINE; GEYER, 2004) e baixa autoestima (TANGNEY, 2000), o que contraria os traços 

de liderança típicos, como inteligência ou dominância. Os pontos de vista aparentemente 

contraditórios sugerem uma oportunidade potencial para teorizar e explorar as condições 

moderadoras que determinam o sucesso da humildade do líder. 

Bass (1998), por exemplo, afirmou que a eficácia da liderança transformacional é 

moderada pelo poder de especialista ou de referência do líder, que se refere ao conhecimento 

e competência do líder na profissão. Para a liderança autoritária, Murphy e Ensher (1999) 

acreditam que a percepção dos subordinados de que seu líder é um líder capaz é um 

moderador importante. As autoras postularam que um supervisor capaz, com experiência 
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abundante, que usa o estilo de liderança autoritária, será mais aceito pelos subordinados do 

que um líder incapaz e com menor experiência, que usa liderança autoritária, o que pode 

incorrer em resistência e mau sentimento dos subordinados. 

Assim, quando um líder sábio, com experiência abundante, demonstra liderança 

benevolente e moral, os subordinados tendem a estar mais dispostos a segui-lo e a trabalhar 

mais. Portanto, a competência do líder tem um efeito moderador positivo sobre a liderança 

benevolente e moral e sua influência sobre a eficácia dos subordinados (MURPHY; 

ENSHER, 1999). 

De forma semelhante, Owens e Hekman (2012) sugerem que a humildade é eficaz 

somente na medida em que o líder também é percebido como competente ou capaz, 

especialmente no que diz respeito ao comportamento de admitir erros e limitações. Embora 

humildemente admitir fraqueza tenha sido descrito como um tipo único de força, a pesquisa 

realizada pelos autores mostrou que traços de liderança mais tradicionais, como inteligência, 

determinação e capacidade de persuasão, são necessários para atuar em conjunto com a 

humildade, para que o líder seja considerado eficaz. 

Os autores perceberam, ainda, que essas atribuições de competência em muitos casos 

dependem de sinais externos de autoridade. Por exemplo, quando o papel de liderança é 

altamente visível (CEO ou executivo) ou há sinais externos e claros de autoridade (distintivos 

militares em um uniforme, insígnias religiosas), a competência de um líder que demonstra um 

comportamento humilde é menos provável de ser colocada à prova do que no caso de um líder 

de nível inferior, para o qual os sinais de autoridade de líder faltam ou são menos claros. 

Este estudo propõe que a percepção de eficácia do líder pelos empregados atua como 

moderadora da relação entre a humildade do líder e a qualidade da relação líder-liderado, na 

medida em que a competência gerencial percebida dá aos subordinados a imagem de um líder 

capaz ou não de executar com êxito suas atribuições, e esta imagem pode impactar o efeito da 

humildade do líder na qualidade da relação com seus subordinados. 

Dessa forma, propõe-se a seguinte hipótese: 

 

H3: A relação positiva entre a humildade do líder e a qualidade da relação líder-

liderado (LMX) é moderada pela eficácia gerencial, de maneira que quanto maior a 

percepção de eficácia gerencial, maior o efeito positivo da humildade do líder na 

qualidade da relação líder-liderado (LMX). 
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2.7 Modelo Teórico e Hipóteses 

 

 

A partir das hipóteses apresentadas anteriormente, propõe-se um modelo teórico de 

pesquisa, como apresentado na Figura 1, no qual a humildade do líder impacta o desempenho 

e o comportamento de cidadania organizacional (OCB) dos empregados, na medida em que 

exerce influência na qualidade da relação líder-liderado (LMX), que funciona como variável 

mediadora. Além disso, o modelo apresenta a eficácia do líder como variável moderadora da 

relação entre humildade do líder e LMX. 

 

 
 
Figura 1 - Modelo Teórico 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

No Quadro 1 estão compiladas as hipóteses que este estudo propôs testar. 

 

Código Descrição 

H1a A humildade do líder afeta positivamente o desempenho dos liderados. 

H1b 
A humildade do líder afeta positivamente o comportamento de cidadania organizacional (OCB) dos 
liderados. 

H2a 
A relação positiva entre a humildade do líder e o desempenho dos liderados é mediada pela 
qualidade da relação líder-liderado (LMX). 

H2b 
A relação positiva entre a humildade do líder e o comportamento de cidadania organizacional 
(OCB) dos liderados é mediada pela qualidade da relação líder-liderado (LMX). 

H3 
A relação positiva entre a humildade do líder e a qualidade da relação líder-liderado (LMX) é 
moderada pela eficácia gerencial, de maneira que quanto maior a percepção de eficácia gerencial, 
maior o efeito positivo da humildade do líder na qualidade da relação líder-liderado (LMX). 

Quadro 1 - Hipóteses Previstas no Modelo Teórico 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 População e Amostra 

 

 

Para testar empiricamente a validade do modelo de pesquisa e das hipóteses propostas, 

realizou-se uma pesquisa de campo, com abordagem quantitativa, por meio de um 

questionário fechado estruturado. Esse tipo de pesquisa busca quantificar as percepções, ou 

seja, traduzir as opiniões captadas através de questionários em números que servem para 

classificá-las e analisá-las por meio de técnicas e ferramentas estatísticas, com o objetivo de 

avaliar a adequação e a validade das hipóteses levantadas a partir da teoria estudada. 

Os estudos foram dirigidos e os questionários administrados, dentro do universo 

elegível, a uma população de aproximadamente 1.000 indivíduos, constituída por empregados 

que trabalham em regime de turno, nas gerências de produção de duas refinarias de petróleo 

de uma empresa brasileira da indústria de óleo, gás natural e energia, sendo uma das refinarias 

localizada na região Sudeste e outra na região Sul do país. 

A área operacional foi escolhida para minimizar o impacto da natureza das atividades 

dos empregados sobre os resultados da pesquisa, uma vez que todos executam atividades 

semelhantes, de cunho operacional. 

Nas áreas de produção das refinarias, cada gerência setorial possui cinco equipes que 

trabalham em turno de 8 horas e cada equipe possui um supervisor, que é a liderança imediata 

dos empregados. A população deste estudo abrange 16 gerências setoriais, totalizando 80 

grupos de turno, cujos empregados possuem o cargo de Técnico de Operação, podendo ser da 

categoria Júnior, Pleno ou Sênior. 

Os supervisores foram os líderes considerados para fins desta pesquisa por serem os 

superiores imediatos dos empregados, trabalhando também em regime de turno, ficando todo 

o tempo com as equipes. Os supervisores são os responsáveis, dentre outras coisas, por definir 

as metas, acompanhar e avaliar o desempenho dos empregados. 

Um total de 214 indivíduos completaram os questionários, representando uma taxa de 

resposta de aproximadamente 21%. Foram excluídos 17 participantes, por não terem 

respondido às perguntas de teste corretamente. Além disso, foi retirado mais um participante, 

pois, na variável LMX, o DFBETA padronizado calculado no IBM SPSS Statistics (versão 

20.0.0) para esse empregado foi mais que o dobro do valor mais próximo (-,38132; -,17521; -
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,17104; -,16488; -,15727; -,14257;...), o que o caracteriza como um outlier. Esse caso 

apresenta uma distorção em relação à tendência de respostas coletadas na amostra total e, por 

isso, foi retirado da amostra, a fim de que não prejudicasse o tratamento estatístico dos dados. 

A amostra final, portanto, totalizou 196 respondentes. Ressalta-se que, para dois 

desses respondentes, não foi localizado registro de avaliação de desempenho no sistema da 

empresa e, portanto, para a análise das hipóteses relacionadas ao desempenho (H1a e H2a), a 

amostra foi de 194 respondentes. 

Uma análise descritiva dos dados coletados permitiu levantar as características dos 

respondentes. Informações demográficas detalhadas da amostra são apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Informações Demográficas da Amostra 

Variável N % Amostra 
(N = 196) 

Sexo 
Masculino 188 95,9% 
Feminino 8 4,1% 

Estado Civil 
Solteiro 79 40,3% 
Casado 110 56,1% 
Separado 4 2,0% 
União Estável 3 1,5% 

Idade 
Entre 21 e 30 anos  24 12,2% 
Entre 31 e 40 anos  60 30,6% 
Entre 41 e 50 anos  48 24,5% 
Entre 51 e 60 anos  63 32,1% 
Acima de 60 anos 1 0,5% 

Cargo 
Júnior 19 9,7% 
Pleno 125 63,8% 
Sênior 52 26,5% 

Tempo de empresa 
Até 4 anos 17 8,7% 
Entre 5 e 9 anos 65 33,2% 
Entre 10 e 14 anos 26 13,3% 
Entre 15 e 19 anos 0 0,0% 
Entre 20 e 24 anos 22 11,2% 
Entre 25 e 29 anos 44 22,4% 
Entre 30 e 34 anos 21 10,7% 
Mais de 35 anos 1 0,5% 

Tempo com o líder 
Menos de 1 ano 43 21,9% 
Entre 1 e 5 anos 137 69,9% 
Entre 6 e 10 anos 13 6,6% 

  Acima de 10 anos 3 1,5% 

     Fonte: Autoria própria (2016). 
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Observa-se que quase a totalidade dos respondentes é do sexo masculino (95,9%), o 

que é comum em áreas operacionais como as das refinarias pesquisadas. A maior parte da 

amostra é casada (56,1%), está na categoria Pleno da carreira (63,8%) e tem entre 1 e 5 anos 

de subordinação ao atual líder (69,9%). As faixas de idade predominantes foram de 31 a 40 

anos (30,6%) e entre 51 e 60 anos (32,1%). Quanto ao tempo de empresa, 33,2% têm entre 5 e 

9 anos. 

 

 

3.2 Coleta de Dados 

 

 

Parte dos dados utilizados para testar as hipóteses propostas neste trabalho foi coletada 

por meio da aplicação de um questionário estruturado, composto por questões oriundas de 

instrumentos validados e disponibilizado em meio digital no sistema de pesquisa Qualtrics 

(Apêndice B). 

Os links para acesso aos questionários foram enviados por e-mail à população 

selecionada, junto com um texto de apresentação da pesquisa (Apêndice A). O texto explicava 

os propósitos da pesquisa e assegurava a confidencialidade das respostas e o tratamento 

agregado das mesmas, a fim de tranquilizar os participantes sobre a utilização dos dados e 

evitar o viés provocado pela resposta socialmente correta. Além disso, o texto de abertura do 

questionário reforçava a inexistência de respostas certas ou erradas, de forma a incentivar o 

participante a responder da forma mais sincera possível. 

Duas semanas após o envio inicial, foi feito um reforço, com encaminhamento de 

outro convite aos participantes que ainda não haviam respondido o questionário (Apêndice 

A), a fim de obter um número maior de respondentes. O período de coleta na refinaria do Sul 

(Refinaria A) foi o mês de fevereiro de 2016, servindo como piloto para testar o questionário. 

Já na refinaria do Sudeste (Refinaria B), a coleta foi realizada em setembro de 2016. 

Além dos dados coletados por meio dos questionários, foram analisados dados de 

desempenho e de frequência (controle de ponto) dos empregados, registrados em sistemas 

informatizados da empresa pesquisada. Tais dados foram utilizados na composição dos 

indicadores de desempenho e de comportamento de cidadania organizacional dos 

empregados. 

Para os empregados da Refinaria A, cuja coleta de dados foi realizada em fevereiro de 

2016, foram utilizadas as informações de frequência do ano de 2015. Para os empregados da 



38 
 

Refinaria B, cuja coleta de dados foi realizada em setembro de 2016, foram utilizadas as 

informações de frequência do período entre janeiro e agosto de 2016. Para todos os 

empregados foram utilizadas as últimas avaliações de desempenho disponíveis, referentes ao 

ano de 2015, que foram registradas no sistema da empresa no período de janeiro a março de 

2016. 

 

 

3.3 Instrumento de Medidas 

 

 

Os questionários cujos links foram encaminhados aos participantes via e-mail 

continham 16 itens para medir os seguintes construtos: humildade do líder, eficácia gerencial 

e LMX. A escala utilizada para estes itens foi a Likert, de 5 pontos, variando de 1 (discordo 

totalmente) a 5 (concordo totalmente), sendo que a última pergunta do LMX pedia para o 

empregado caracterizar sua relação de trabalho com seu supervisor em uma escala que variava 

de muito ruim (1) a muito boa (5). Os itens foram distribuídos de forma alternada para 

dificultar uma possível identificação do bloco de assertivas que corresponde a uma 

determinada variável. 

Outras informações foram solicitadas aos respondentes para comporem algumas das 

variáveis de controle: data de nascimento, sexo e tempo em que está subordinado ao atual 

supervisor. Como a pesquisa foi identificada, outros dados foram coletados no sistema de 

registro de empregados da empresa para funcionarem como variáveis de controle: estado civil 

e tempo de serviço na empresa. 

Para verificação de incoerências ou omissões, antes da coleta de dados o questionário 

foi submetido a um processo de validação, que consistiu na realização de um pré-teste. Uma 

versão preliminar do questionário foi aplicada a alguns empregados da empresa pesquisada. O 

pré-teste mostrou que as perguntas estavam claras e que o tempo médio de resposta era 

adequado. Além disso, foi feita uma coleta inicial, como piloto, na refinaria de menor porte 

(Refinaria A), para testar o sistema de coleta e as automatizações feitas no questionário. 

Como tudo transcorreu sem problemas, o questionário pôde ser aplicado sem alterações na 

Refinaria B. 

As escalas utilizadas neste estudo foram compostas de questões positiva e 

negativamente orientadas (item reverso), bem como de itens de teste, para checar o “viés da 
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resposta afirmativa”, ou seja, a tendência do indivíduo de responder automaticamente, sem 

prestar atenção, pontuando igualmente todas as respostas. 

As escalas utilizadas estão descritas a seguir e podem ser consultadas no Apêndice C. 

 

� Humildade do líder: A humildade do líder foi medida com uma escala de cinco itens 

adaptada por Owens, Walker e Waldman (2015), que capta as dimensões de 

disposição do líder de ver a si próprio com exatidão, de valorização dos pontos fortes e 

contribuições dos outros e de abertura para ideias e feedback. Além disso, outros dois 

itens sugerem que, num contexto de liderança, indivíduos humildes são conscientes de 

seus pontos fortes e suas fraquezas (“Meu líder é consciente sobre suas forças e 

fraquezas”) e admitem seus erros (“Meu líder admite quando erra”). O coeficiente alfa 

de Cronbach (α) para o construto humildade do líder, neste estudo, foi de 0,92, 

demonstrando excelente consistência interna e confiabilidade dos itens. 

 

� Eficácia gerencial: A eficácia do líder foi medida com uma escala de quatro itens 

adaptada por Fast, Burris e Bartel (2014), que avalia a percepção dos empregados 

quanto à capacidade dos gestores de executar tarefas e alcançar objetivos com 

competência. Exemplos de itens são: “Comparado com outros, meu supervisor faz a 

maior parte das tarefas muito bem”; “Meu supervisor é capaz de superar com sucesso 

muitos desafios”. A confiabilidade foi estimada em 0,93. 

 

� LMX: Para mensurar a qualidade da relação líder-liderado, sob a ótica do empregado, 

foi utilizada a escala sugerida por Graen e Uhl-Bien (1995), composta por sete itens, 

dentre os quais: “Eu costumo saber o quão satisfeito meu líder fica com o que eu 

faço”; “Meu líder entende meus problemas e minhas necessidades”. Foi encontrado α 

= 0,92 para este construto. 

 

� Desempenho: O desempenho individual dos empregados foi obtido a partir de 

informações registradas no sistema de gerenciamento de desempenho da empresa 

pesquisada. 

O processo de gerenciamento de desempenho nessa empresa ocorre em ciclos 

anuais de planejamento e avaliação. No período de janeiro a março de cada ano, o 

superior imediato avalia o desempenho do empregado no atingimento das metas 

definidas para o ano anterior e negocia com ele as metas para aquele ano que se inicia. 
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Além de avaliar o resultado do empregado no cumprimento das metas, em 

termos percentuais, o líder também avalia o desempenho do empregado em relação às 

competências exigidas para o cargo, indicando se ele atingiu ou não os níveis 

requeridos, numa escala que varia de 1 (não atingiu o nível requerido) a 5 (superou o 

nível requerido). O nível requerido de proficiência em cada competência varia de 

acordo com a categoria do cargo (Júnior, Pleno e Sênior), sendo menor para Júnior e 

maior para Sênior. 

No caso dos Técnicos de Operação das refinarias, público-alvo desta pesquisa, 

foram seis as competências avaliadas no processo de gerenciamento de desempenho 

de 2015, encerrado no início de 2016: trabalho em equipe, iniciativa, orientação para 

processos e resultados, aprendizagem e compartilhamento do conhecimento, foco no 

cliente e compromisso com a conformidade. 

Dessa forma, como resultados da avaliação de desempenho dos empregados, 

foram fornecidos para esta pesquisa três indicadores: o percentual médio de 

atendimento das metas definidas para o empregado, o número de competências 

requeridas que foram atingidas e o número de competências requeridas que foram 

superadas. A partir destes dados, foram calculados os percentuais de atingimento e de 

superação dos níveis requeridos de competência, que, somados ao percentual de 

realização das metas, resultaram na variável de desempenho utilizada neste estudo. 

 

� Comportamento de cidadania organizacional: Para avaliar o comportamento de 

cidadania organizacional dos indivíduos, foram utilizadas informações do sistema de 

controle de frequência dos empregados da empresa pesquisada. 

Considerando que, de acordo com a teoria analisada, esta variável diz respeito 

ao comportamento discricionário do empregado para além de sua obrigação contratual, 

buscou-se utilizar um indicador objetivo que representasse esse conceito. Foi 

considerado, portanto, o número de horas registrado no sistema de frequência em que 

os empregados trabalharam além da sua jornada habitual, por um motivo não previsto, 

sem que isso fosse computado como hora extra, ou seja, não houve pagamento 

adicional no salário, somente o crédito de horas para futura compensação, o que 

descarta o benefício econômico como motivador do comportamento do empregado. 

O comportamento de cidadania organizacional foi calculado, então, a partir da 

soma das médias mensais de horas geradas em duas situações: as horas realizadas pelo 

empregado, no turno seguinte ou anterior ao seu, pela ausência do colega que trocaria 
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com ele (ausência do back); e o crédito de horas realizadas além da jornada de 

trabalho, reconhecidas pela gerência e não pagas. 

 

� Variáveis de controle: As variáveis de controle foram medidas através de itens 

incluídos no questionário ou a partir de informações obtidas no sistema de gestão de 

recursos humanos da empresa pesquisada. No questionário, os respondentes foram 

solicitados a indicar a data de nascimento, o sexo e o tempo a que estão subordinados 

ao atual supervisor. Já as informações de estado civil e tempo de serviço na empresa 

foram retiradas do sistema. 
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4 RESULTADOS EMPÍRICOS 

 

 

4.1 Estatística Descritiva e Análise das Variáveis 

 

 

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

utilização do programa IBM SPSS Statistics (versão 20.0.0). Inicialmente, foi realizada uma 

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

padrão das variáveis componentes deste estudo, o que contribui para entender 

preliminarmente como elas se comportam e como foram avaliadas pelos participantes. 

Também foram analisadas as correlações entre as variáveis e a consistência interna das 

escalas (alfa de Cronbach). 

A Tabela 2 apresenta as médias e os desvios padrão das variáveis utilizadas para testar 

as hipóteses, bem como as correlações entre essas variáveis. 

 

Tabela 2 - Médias, Desvios Padrão e Correlações entre as Variáveis Estudadas 

    Média D.P. N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Humildade 3,62 ,87 196 
          

2 Eficácia 3,70 ,85 196 ,80**  
         

3 LMX 3,49 ,86 196 ,86**  ,86**  
        

4 Desempenho 178,84 43,39 194 ,18* ,11 ,23**  
       

5 OCB 11,80 9,73 196 ,17* ,21**  ,24**  ,18* 
      

Controles              

6 Sexo ,04 ,20 196 -,11 -,01 -,14* ,01 ,00 
     

7 Estado Civil 1,58 ,50 196 -,06 -,07 -,02 ,13 -,05 -,19**  
    

8 Idade 42,95 10,10 196 -,08 -,07 -,05 ,09 ,13 -,13 ,54**  
   

9 Cargo 2,17 ,58 196 ,00 -,07 ,00 ,19**  ,07 -,02 ,30**  ,64**  
  

10 Tempo de empresa 3,85 2,07 196 ,00 -,06 -,02 ,14* ,20**  -,07 ,46**  ,81**  ,72**  
 

11 Tempo com o líder 2,87 2,94 196 ,06 ,06 ,10 -,00 ,11 -,09 ,08 ,26**  ,29**  ,29**  

Fonte: Autoria própria (2016). 
Notas: Sexo: 0 = Masculino, 1 = Feminino. 

Estado Civil: 0 = Solteiro/Separado/Divorciado, 1 = Casado/União Estável. 
Cargo: 1 = Júnior, 2 = Pleno, 3 = Sênior. 
* p < 0,05; ** p < 0,01. 

 

As escalas foram submetidas à verificação de confiabilidade por meio do cálculo do 

alfa de Cronbach. Os resultados revelaram que as variáveis apresentaram uma elevada 
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consistência interna, com valores maiores do que 0,90, conforme apresentado no item 3.3. Tal 

resultado respeita o critério de valores superiores a 0,70 proposto por Nunally (1978). 

De maneira geral, as medidas apresentaram boas propriedades psicométricas, 

fidedignidade e confiabilidade. 

 

 

4.2 Análise Fatorial 

 

 

Para testar o grau de ajuste dos dados observados na amostra ao modelo teórico 

proposto neste estudo, foi realizada uma análise fatorial confirmatória, baseada na técnica 

estatística de modelagem de equações estruturais, na qual as relações entre as variáveis 

observadas e os fatores são modeladas em uma série de regressões lineares, utilizando para 

isso uma matriz de covariâncias e o método da máxima verossimilhança. O software utilizado 

foi o IBM SPSS Amos (versão 24.0.0). 

As medidas utilizadas para verificar a adequação do modelo aos dados foram as 

recomendadas na literatura especializada (BENTLER, 1990; BYRNE, 2001; ULLMAN, 

2001): Qui-quadrado (χ²), Goodness of Fit Index (GFI), Comparative Fit Index (CFI), Normed 

Fit Index (NFI) e Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA). 

O GFI, apresentado por Jöreskog e Sörbom (1983), indica o ajuste entre o modelo 

hipotético e a matriz de covariância observada, comparando a matriz de covariância da 

amostra com a estimada para a população. Em outras palavras, mostra quais parâmetros 

poderiam ser esperados de replicações do modelo em diferentes amostras. Seu valor varia 

entre 0 e 1 e os acima de 0,90 geralmente indicam um ajuste aceitável do modelo. 

O CFI, desenvolvido por Bentler (1990), compara o modelo estimado com um modelo 

independente, que presume, com base no procedimento de máxima verossimilhança, que 

todas as variáveis mensuradas são completamente independentes, ou seja, não estão 

correlacionadas. Assim como o anterior, este índice varia entre 0 e 1 e valores maiores do que 

0,90 indicam um ajustamento aceitável do modelo. Valores próximos de zero indicam que o 

modelo proposto não representa uma melhoria em relação ao pior modelo (independente) 

(BYRNE, 2001). 

O NFI (BENTLER; BONNET, 1980) compara o qui-quadrado para o modelo testado 

com o qui-quadrado para o modelo independente, no qual não existe relação entre as 

variáveis. Este índice também está compreendido entre 0 e 1, com Bentler e Bonnet (1980)  
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recomendando que valores maiores do que 0,90 indicam um bom ajuste, enquanto Hu e 

Bentler (1999) definem que o critério de corte deve ser maior do que 0,95. 

O RMSEA, introduzido por Browne e Cudeck (1993), mostra a discrepância existente 

entre as matrizes de variância e covariância da amostra e do modelo hipotético, partindo do 

pressuposto de que ele é adequado. Quanto mais próximo de 0 for o valor do RMSEA, maior 

a proximidade entre a matriz de variância e covariância estimada e os dados e maior a 

segurança para não rejeitar o modelo obtido. Valores menores do que 0,08 indicam ajuste 

aceitável do modelo (ARBUCKLE, 1997), quando o intervalo de confiança é de 90% (p < 

0,10). 

Finalmente, utiliza-se ainda o χ², não como um teste estatístico, mas como um 

indicador de ajuste do modelo que revela, juntamente com o número de graus de liberdade, a 

distância entre o modelo hipotético especificado e o sugerido pelos dados. O valor de χ² 

permite averiguar se existem diferenças estatisticamente significativas entre a matriz de 

covariância dos dados observados na amostra e a matriz de covariância implícita do modelo. 

O ideal é obter um χ² o mais baixo possível e não significativo, mas como este indicador é 

sensível ao tamanho da amostra, é preferível utilizar o valor obtido na divisão do χ² pelo 

número de graus de liberdade (χ²/gl), considerando que valores inferiores a 5 indicam um 

ajustamento aceitável do modelo (GILES, 2002). Tal valor de referência não está consolidado 

entre os investigadores: Marsh e Hocevar (1985) sugerem que um valor entre 2 e 5 indicaria 

um ajuste aceitável, já para Byrne (1989), valores maiores do que 2 não deveriam ser aceitos. 

Os valores esperados (critérios indicativos de ajuste perfeito do modelo) e os 

resultados obtidos na análise fatorial confirmatória realizada encontram-se na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Resultado da Análise Fatorial Confirmatória 

Índice de ajustamento Valor de referência Valor obtido 

χ²/gl < 5,0 1,45 

GFI > 0,9 0,92 

CFI > 0,9 0,99 

NFI > 0,9 0,95 

RMSEA < 0,08 0,05 

Fonte: Autoria própria (2016). 
Notas: χ²/gl = Rácio Qui-quadrado e Graus de Liberdade; GFI = Goodness of Fit Index; CFI = 
Comparative Fit Index; NFI = Normed Fit Index; RMSEA = Root Mean Square Error of 
Approximation. 
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Ao analisar a estrutura fatorial do modelo, relativamente ao seu ajuste global, verifica-

se que o valor do χ² (137,69) é significativo para p < 0,01, o que, embora indesejável, pode ser 

explicado pela dimensão da amostra (N = 196) e sua sensibilidade à violação da normalidade 

multivariada. Segundo Kahn (2006), são necessárias amostras grandes para a realização da 

análise fatorial confirmatória, por isso existe uma grande possibilidade de que o qui-quadrado 

seja significativo mesmo quando o modelo apresenta um bom ajustamento aos dados. Sugere-

se, portanto, que este indicador não seja analisado de forma isolada, mas em conjunto com 

outros índices que não sejam sensíveis ao tamanho da amostra. O valor do rácio χ²/gl é 

inferior a 2, valor considerado adequado por Carmines e McIver (1996) e Ullman (2001). 

Os resultados apresentados na Tabela 3 mostram que o modelo produziu medidas de 

ajuste adequadas em todos os índices avaliados. De uma forma geral, os valores dos índices 

de ajustamento do modelo observado, resultantes da análise fatorial confirmatória (GFI = 

0,92; CFI = 0,99; NFI = 0,95; χ²/gl = 1,45; RMSEA = 0,05), expressam a sua adequação e 

qualidade. Quando considerados no seu conjunto, os resultados suportam a validade do 

modelo utilizado no presente estudo. 

 

 

4.3 Teste de Hipóteses 

 

 

Para testar as hipóteses propostas, regressões múltiplas foram realizadas. As hipóteses 

que previram preditores positivos do desempenho (H1a e H2a) foram testadas em um modelo 

(Modelo 1) e as hipóteses que previram preditores positivos do comportamento de cidadania 

organizacional (H1b e H2b) foram testadas em outro modelo (Modelo 2). No Passo 1, todas 

as variáveis de controle foram inseridas nos modelos. Posteriormente, no Passo 2, foi 

acrescida a variável preditora (a humildade do líder) e, no Passo 3, foi incluída a variável 

mediadora (LMX). Os resultados para cada um dos modelos estão dispostos na Tabela 4. 

A hipótese H1a previu que a humildade do líder está positivamente relacionada com o 

desempenho do liderado. A Tabela 4 mostra que esta hipótese foi confirmada (ß = 0,18, p < 

0,05), indicando que, quanto maior a humildade do supervisor, melhor o desempenho dos 

indivíduos no trabalho. 

Já a hipótese H2a previu que a LMX está mediando a relação entre a humildade do 

líder e o desempenho dos liderados. Como mostrado na Tabela 4, a hipótese foi confirmada (ß 
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= 0,33, p < 0,05). Isto significa que, quanto melhor a relação com o líder, melhor o 

desempenho do liderado no trabalho, considerando a humildade do líder inserida no modelo. 

A hipótese H1b previu que a humildade do líder também está positivamente 

relacionada com o comportamento de cidadania organizacional do liderado. Assim como as 

hipóteses anteriores, esta também foi confirmada (ß = 0,17, p < 0,05), levando à conclusão de 

que o líder que apresenta características de humildade contribui para o aumento do 

comportamento de cidadania organizacional do empregado. 

A hipótese H2b previu que a LMX também está positivamente relacionada com o 

comportamento de cidadania organizacional, funcionando como mediadora entre a humildade 

do líder e o comportamento de cidadania organizacional. Como pode ser observado na Tabela 

4, esta hipótese também foi confirmada (ß = 0,39, p < 0,01). Conclui-se, portanto, que, 

considerando o impacto da humildade do líder no modelo, quanto melhor a relação líder-

liderado, maior o comportamento de cidadania organizacional do empregado. 

 

Tabela 4 - Resultado das Regressões para o Desempenho e o OCB 

  Desempenho 
(Modelo 1) 

Comportamento de Cidadania 
Organizacional (OCB) 

(Modelo 2) 

  Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 1 Passo 2 Passo 3 

Variáveis de Controle       
Sexo ,02 ,04 ,05 -,00 ,02 ,04 

Estado Civil ,12 ,13 ,12 -,18* -,18* -,19* 

Idade -,15 -,11 -,13 ,03 ,07 ,04 

Cargo ,21* ,21* ,20* -,17 -,18 -,19 

Tempo de Empresa ,08 ,05 ,09 ,37** ,34* ,39** 

Tempo com o Líder -,05 -,06 -,08 ,06 ,05 ,03 

       
Humildade do Líder 

 
,18* -,11 

 
,17* -,17 

       
LMX 

  
,33* 

  
,39** 

       
Resumo Estatístico       

Equação F 1,73 2,45* 2,94** 2,73* 3,20** 3,95*** 

ΔR² - ,03 ,03 - ,03 ,04 

R² ,05 ,08 ,11 ,08 ,11 ,15 

R² ajustado ,02 ,05 ,07 ,05 ,07 ,11 

Fonte:  Autoria própria (2016). 
Notas:  N = 194 no Modelo 1 (Desempenho) e N = 196 no Modelo 2 (OCB). 

Sexo: 0 = Masculino, 1 = Feminino. 
Estado Civil: 0 = Solteiro/Separado/Divorciado, 1 = Casado/União Estável. 
Cargo: 1 = Júnior, 2 = Pleno, 3 = Sênior. 
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. 
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Dentre as variáveis de controle incluídas em ambos os modelos, apenas o cargo foi 

significante no Modelo 1, enquanto no Modelo 2 o estado civil e o tempo de empresa 

apresentaram algum grau de significância. 

Buscou-se identificar, ainda, o efeito moderador da eficácia gerencial na relação entre 

humildade do líder e LMX, previsto na hipótese H3. Para testá-la, foi utilizado o 

complemento PROCESS by Andrew F. Hayes do SPSS, buscando verificar a interação entre 

as variáveis independente (humildade), dependente (LMX) e a variável moderadora (eficácia) 

acrescida na relação. Os resultados podem ser visualizados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Resultado do Efeito Moderador 

da Eficácia no LMX 

  LMX 
(Moderação) 

Eficácia do Líder ,49*** 

Humildade do Líder ,46*** 

Humildade x Eficácia ,01 

  
Resumo Estatístico  

R ,91 

R² ,82 

F 294,33*** 

Fonte: Autoria própria (2016). 
Nota: *** p < 0,001. 

 

Com base nos resultados mostrados na Tabela 5, é possível verificar que não há um 

efeito moderador significante da eficácia do líder na relação entre humildade do líder e LMX. 

Apesar de confirmado o efeito positivo direto tanto da humildade (ß = 0,46, p < 0,001) quanto 

da eficácia do líder (ß = 0,49, p < 0,001) na qualidade da sua relação com o liderado (LMX), 

o resultado da interação entre tais variáveis não foi significante (ß = 0,01, n.s). Portanto, a 

hipótese H3 não pôde ser confirmada. 

No Quadro 2 é apresentado um resumo das hipóteses propostas, as variáveis 

envolvidas, os tipos de relação previstos e os resultados encontrados. 
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Hipótese Variável Independente Variável Dependente Efeito Previsto Resultado 

H1a Humildade do Líder Desempenho 
Direto; 
Positivo 

Confirmada 

H1b Humildade do Líder 
Comportamento de Cidadania 

Organizacional (OCB) 
Direto; 
Positivo 

Confirmada 

H2a 
Relação Líder-Liderado 

(LMX) 
Desempenho 

Mediador; 
Positivo 

Confirmada 

H2b 
Relação Líder-Liderado 

(LMX) 
Comportamento de Cidadania 

Organizacional (OCB) 
Mediador; 
Positivo 

Confirmada 

H3 
Eficácia x Humildade do 

Líder 
Relação Líder-Liderado 

(LMX) 
Moderador 

Não 
Confirmada 

Quadro 2 - Resumo das Hipóteses Previstas e dos Resultados Encontrados 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

O objetivo deste estudo foi analisar a influência da humildade e da eficácia do líder 

como antecedentes da qualidade da relação líder-liderado e avaliar o impacto dessa relação no 

desempenho e no comportamento de cidadania organizacional de indivíduos no trabalho. Para 

tanto, foram testadas empiricamente algumas hipóteses, elaboradas a partir de estudos e 

evidências de pesquisas anteriores. 

 A principal contribuição desta pesquisa é para o estudo sobre a humildade do líder. 

Como uma virtude que protege contra excessos e impede outras características de irem a 

extremos (OWENS; HEKMAN, 2012), a humildade tem sido considerada um construto 

complementar que contribui para uma maior eficácia de outras abordagens de liderança 

tradicionais (como a liderança transformacional, MORRIS; BROTHERIDGE; URBANSKI, 

2005; e a liderança carismática, NIELSEN; MARRONE; SLAY, 2010). No entanto, não foi 

encontrada pesquisa anterior que tenha analisado empiricamente como a humildade interage 

com a LMX para melhorar os resultados dos indivíduos no trabalho. 

Assim, apesar de vários estudos teóricos e qualitativos sugerirem a importância da 

humildade expressa do líder (MORRIS; BROTHERIDGE; URBANSKI, 2005; NIELSEN; 

MARRONE; SLAY, 2010; OWENS; HEKMAN, 2012; VERA; RODRIGUEZ-LOPEZ, 

2004), este é um dos poucos estudos quantitativos que testam empiricamente os benefícios da 

humildade dos líderes em contextos organizacionais. No geral, o estudo realizado fornece 

apoio convincente para considerar a humildade como um construto único, válido e preditivo 

que merece mais atenção na pesquisa organizacional. 

De fato, a partir da pesquisa bibliográfica e do teste empírico realizado, observa-se que 

a humildade expressa parece ter importantes implicações para as atitudes dos funcionários e 

para os resultados organizacionais no local de trabalho. Considerando que o líder humilde é 

aquele que reconhece suas limitações pessoais, destaca os pontos fortes das pessoas e tem 

disposição para aprender com os outros (OWENS; HEKMAN, 2012), restou confirmada a 

hipótese de que este conjunto de características e comportamentos ajuda a diminuir a distância 

social entre líderes e seguidores, resultando em aumento da qualidade da relação LMX, com 

consequente impacto positivo nos resultados de desempenho e no comportamento de 

cidadania organizacional dos indivíduos. 

Este estudo também fornece indícios importantes para a pesquisa sobre engajamento 

no trabalho, que ainda não é definitiva sobre quais abordagens de liderança melhor fomentam 
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funcionários engajados. Em contraste com o “despertar ou estimular” empregados através de 

abordagens de liderança carismática, enérgica e idealista (a evidência empírica tem sido 

inconsistente sobre essas abordagens, ver DVIR et al., 2002), este estudo sugere uma 

abordagem de liderança “mais calma”, com o estímulo à escuta, à transparência quanto às 

próprias limitações e ao reconhecimento dos pontos fortes e das contribuições dos 

subordinados como formas eficazes de engajar os funcionários. 

Considerando que alguns questionam o conceito de humildade como virtude ou força e 

a associam com humilhação e baixeza (EXLINE; GEYER, 2004), esta pesquisa traz 

contribuições para o debate quanto à eficácia da humildade. As relações positivas encontradas 

entre a humildade do líder, a qualidade da relação líder-liderado, o desempenho e o 

comportamento de cidadania organizacional dos empregados, suportam a visão proposta, 

baseada nos pontos fortes da humildade. 

O estudo demonstra, portanto, que a humildade é um componente importante da 

liderança eficaz nas organizações modernas. Mostra que líderes humildes impulsionam seus 

seguidores para um bom desempenho e para comportamentos de cidadania organizacional, 

tanto de forma direta quanto por meio da influência positiva na qualidade da relação que se 

estabelece entre líder e liderado. 

Esta pesquisa também contribui para reforçar a percepção da teoria LMX como um 

fundamento importante para a compreensão da liderança e de seus efeitos sobre os seguidores. 

Apesar de inúmeras teorias sobre liderança terem sido propostas e sujeitas à investigação 

empírica ao longo dos anos, a teoria LMX é distinta, com seu princípio de que os líderes 

desenvolvem relações diferenciadas com seus subordinados e que as diferenças na qualidade 

dessas relações têm consequências importantes para os resultados dos liderados, tais como 

desempenho, atitudes e comportamentos. 

Os resultados deste estudo estão em linha com a maior parte da pesquisa existente 

sobre LMX, que tem demonstrado os benefícios de relacionamentos LMX de alta qualidade 

em uma série de resultados de empregados (por exemplo, DULEBOHN et al., 2012; 

GERSTNER; DAY, 1997; ILIES; NAHRGANG; MORGESON, 2007). Em síntese, foi 

encontrado um relacionamento significativo entre LMX e o desempenho no trabalho, bem 

como entre LMX e o comportamento de cidadania organizacional. 

Os resultados confirmam a proposta de Liden e Graen (1980) de que a qualidade do 

relacionamento entre líder e liderado tem uma relação positiva com a frequência com que os 

seguidores se envolvem em tarefas para além do previsto no contrato de trabalho. Ou seja, a 

qualidade da LMX é preditora do desempenho do indivíduo nas tarefas do trabalho, mas 



51 
 

também prediz aspectos mais discricionários da atuação do indivíduo na organização, como o 

comportamento de cidadania organizacional. 

A conclusão de que a LMX impacta o comportamento de cidadania organizacional 

tem implicações importantes para calibrar a eficácia preditiva da teoria LMX. Ou seja, o fato 

de que o LMX prediz comportamentos de cidadania tão ou mais fortemente do que prediz o 

desempenho sugere que os benefícios associados à alta qualidade da relação líder-liderado 

não se restringem àquilo que é previsto e esperado do indivíduo no cumprimento de suas 

tarefas, podendo ser relacionados a comportamentos e resultados extra-papel. 

Os resultados do estudo são consistentes com o modelo de Konovsky e Pugh (1994), 

que sugere que comportamentos de cidadania organizacional ocorrem em um contexto em que 

a troca social caracteriza a qualidade dos relacionamentos líderes-liderados, e não somente a 

troca econômica (BLAU, 1964). Uma relação LMX de alta qualidade reflete um vínculo 

afetivo acompanhado por expectativas mútuas, em grande parte não declaradas, de 

reciprocidade. Tal relação evolui de uma troca predominantemente transacional para uma 

troca social quando há confiança mútua, respeito e lealdade entre as partes (GRAEN; UHL-

BIEN, 1995). Embora outros fatores possam explicar a variância no comportamento de 

cidadania organizacional, os dados coletados e analisados indicam que a troca social é 

importante para explicar e prever este comportamento. 

No geral, os resultados sugerem que os líderes são eficazes na sua tarefa de conseguir 

bons resultados individuais ao se comportarem de acordo com as expectativas dos 

empregados dentro de um contexto de troca relacional pessoal e dinâmica. Eles cumprem o 

contrato psicológico implícito em suas relações de trocas sociais com os seguidores. Eles são 

sensíveis às contribuições do seguidor para as trocas e retribuem de modo a satisfazer e 

estimular os seguidores. Está sendo defendido, portanto, um modelo socialmente interativo e 

dinâmico de liderança, no qual a influência do líder sobre o desempenho e o comportamento 

do liderado ocorre através de uma troca social entre eles. 

Contrariando o que foi previsto, o efeito moderador da eficácia gerencial na relação 

entre humildade do líder e LMX não foi confirmado. Isso mostra que a relação positiva entre 

a humildade e a qualidade da troca líder-liderado não é impactada pela percepção de eficácia 

do líder. Tal resultado pode ser explicado pelo efeito direto da eficácia do líder na qualidade 

da relação com o liderado, conforme indicado nos resultados do teste de moderação realizado. 

Além disso, Owens e Hekman (2012) sugerem que diferenças demográficas 

influenciam a percepção da competência como moderadora do efeito da humildade. No geral, 

diferenças de idade e sexo são importantes determinantes da percepção de competência e de 
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humildade do líder, especialmente no que diz respeito ao reconhecimento de erros e 

limitações. Os autores sugerem que líderes de níveis hierárquicos mais baixos, líderes mais 

jovens e líderes do sexo feminino podem ser mais reservados para mostrar humildade, porque 

a sua competência é mais provável de ser colocada à prova. 

Owens e Hekman (2012) explicam que os líderes mais jovens com seguidores mais 

antigos, por exemplo, acreditam que precisam primeiro “se provar”, para construir ou 

estabelecer uma reputação de competência, antes de admitir fraquezas. Sem essa reputação, 

comportar-se com humildade, admitindo erros e limitações, pode ser arriscado. De forma 

semelhante, líderes do sexo feminino também sentem essa tensão entre se comportar com 

humildade e estabelecer uma reputação de competência. 

Para Owens e Hekman (2012), as líderes mulheres muitas vezes experimentam uma 

encruzilhada ao tentar atender simultaneamente expectativas de papel de gênero e 

expectativas de papel de líder. Parece que, em relação à humildade, líderes do sexo feminino 

operam em uma faixa mais estreita de aceitabilidade, sentindo pressão para serem um líder 

forte, de um lado, e uma mulher humilde, de outro. 

Assim, líderes do sexo feminino não humildes são vistas mais negativamente, 

enquanto os homens não humildes são mais propensos a serem vistos como corajosos, 

confiantes, competentes ou fortes. Em contraste, Owens e Hekman (2012) sugerem que, 

quando os homens mostram humildade, são menos propensos do que as mulheres a serem 

socialmente penalizados e, em vez disso, são mais propensos a serem admirados. Há, 

portanto, uma contradição na tendência identificada de esperar que as mulheres se comportem 

com mais humildade e, em seguida, questionar a sua competência por fazerem isso. 

Murphy e Ensher (1999) corroboram essa percepção ao mostrarem que alguns estudos 

sugeriram que a autoeficácia da liderança e o otimismo são mais preditivos da avaliação de 

comportamento do líder para líderes do sexo feminino do que para líderes masculinos. Uma 

tentativa de explicação reside no efeito de estereótipos que os subordinados podem deter 

acerca de gerentes mulheres. As autoras propõem que as mulheres que têm mais autoeficácia 

e otimismo podem superar os estereótipos negativos que os subordinados podem deter sobre a 

adequação das mulheres para cargos de gestão. 

As conclusões de Owens e Hekman (2012) e de Murphy e Ensher (1999) sugerem que, 

para melhor avaliar o papel moderador da eficácia do líder na relação entre humildade e 

LMX, é importante analisar de forma criteriosa o impacto de diferenças demográficas, como o 

sexo e a idade do líder, bem como seu nível hierárquico na empresa. Tais diferenças 

demográficas não foram consideradas neste estudo, portanto a hipótese de moderação não 
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deve ser descartada por completo, carecendo de novos estudos, mais específicos e 

qualitativos. 

Das variáveis de controle selecionadas, merecem destaque o cargo, que se mostrou 

significante em relação ao desempenho, o estado civil e o tempo de serviço na empresa, que 

foram significantes para o comportamento de cidadania organizacional. Na verdade, o cargo e 

o tempo de serviço estão relacionados, uma vez que a variável cargo classifica os indivíduos 

nas categorias Júnior, Pleno e Sênior, o que está intimamente relacionado ao seu tempo de 

serviço na empresa. Ocorre que a empresa estudada tem como política a contratação de 

empregados na categoria Júnior, e seu desenvolvimento e progressão na carreira ocorre 

internamente, ou seja, ela não contrata profissionais Seniores. Dessa forma, empregados da 

categoria Sênior têm, necessariamente, mais tempo de serviço na empresa do que empregados 

da categoria Júnior. 

Diversas pesquisas incluem o tempo de serviço como variável de controle. A 

explicação está relacionada à confiança, ao conhecimento e à experiência que o empregado 

adquire com o passar dos anos na empresa. Pressupõe-se que, quanto maior o tempo de 

atuação como funcionário de uma empresa, mais o indivíduo conhece e é conhecido pelos 

outros, o que lhe garante certo domínio sobre o trabalho e suas características, além de 

alcançar uma posição diferenciada em relação àqueles que ingressam. Isso explica o motivo 

dessas variáveis (cargo e tempo de serviço) terem sido incluídas neste estudo e terem 

apresentado relações significantes com o desempenho e o comportamento de cidadania 

organizacional, respectivamente. 

Em relação ao estado civil, observa-se que pessoas solteiras, separadas ou divorciadas 

têm maior comportamento de cidadania organizacional. Isso pode estar relacionado ao 

conflito existente entre trabalho e família, no qual cuidar de um relacionamento ou de uma 

família exige tempo, energia e dedicação. Assim, é plausível que exigências familiares 

acabem impactando negativamente o comportamento de cidadania organizacional e que 

pessoas solteiras, sem a responsabilidade e necessidade de dedicação a um companheiro ou à 

família, tenham mais disponibilidade para se engajar em tarefas extra-papel. 
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6 CONTRIBUIÇÕES, LIMITAÇÕES E PESQUISAS FUTURAS 

 

 

6.1 Contribuições Teóricas e Práticas 

 

 

Este estudo demonstrou que, mesmo sendo uma literatura estudada e pesquisada com 

frequência e consistência nos últimos anos, a relação líder-liderado ainda dá margem para 

estudos, principalmente para aqueles que visem abordar o tema sob novas perspectivas. 

O estudo da humildade aplicado às organizações promete muitas implicações 

importantes e novos caminhos de pesquisa. Tangney (2000) sugeriu que o estudo da 

humildade seria impulsionado significativamente a partir de uma conceituação clara, 

consistente e articulada desse rico construto, bem como através do desenvolvimento de 

medidas de humildade teoricamente embasadas. Segundo a autora, embora os estudiosos 

tenham defendido a importância da humildade no contexto da liderança e das organizações, 

esse tema de pesquisa tem sido frustrado devido à falta de consenso entre as definições e à 

dificuldade de medição. 

Espera-se que este trabalho contribua para o estudo da humildade relacionada à 

liderança, representando um passo adicional na capacidade de examinar o impacto real da 

humildade em processos e resultados organizacionais importantes, e que esse esforço estimule 

ainda mais a teoria e a pesquisa envolvendo essa “fonte clássica de força” (TANGNEY, 2000, 

p.70) dentro das organizações. 

Em relação à teoria LMX, embora tenha sido bastante estudada, deve-se considerar 

que novas pesquisas sobre o tema ajudam a consolidar alguns entendimentos, esclarecer 

outros e gerar novos para pesquisas futuras. Os resultados deste estudo são consistentes com 

resultados de estudos anteriores e contribuem para consolidar a pesquisa sobre o tema. 

Além disso, os resultados fornecem insights sobre como a alta qualidade das relações 

de troca líder-liderado pode ser desenvolvida. A literatura sobre LMX concentra-se 

fortemente nos resultados da troca líder-liderado, dando menos atenção à forma como os 

líderes podem construir relações de troca de alta qualidade com seus seguidores. Este estudo 

aponta para a importância da característica de humildade do líder para o desenvolvimento de 

relações LMX de alta qualidade e, consequentemente, para melhorar o desempenho e o 

comportamento de cidadania dos liderados. 
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A não confirmação da hipótese de moderação da eficácia sobre a relação entre 

humildade e LMX também traz consequências teóricas que devem ser destacadas, já que 

demonstra a necessidade de se buscar novos aportes teóricos para explicar a relação entre a 

humildade e a eficácia do líder. 

Em termos de prática, o estudo tem implicações importantes para os gestores e para as 

organizações. As recomendações decorrentes da investigação sobre LMX tendem a enfatizar a 

importância de desenvolver, na medida do possível, relacionamentos de alta qualidade com os 

subordinados. Graen e Uhl-Bien (1995) sugerem, como um próximo passo na aplicação e no 

desenvolvimento do modelo LMX, que os gestores devem ser encorajados e treinados para 

oferecerem relacionamentos de alta qualidade a todos os funcionários. 

Nesse sentido, os resultados da pesquisa mostram que, melhorando a qualidade da 

relação com os subordinados, os líderes conseguirão desempenho melhor e maior 

comportamento de cidadania organizacional por parte dos empregados. O fato de que os 

líderes terão de contar com alguns subordinados para aspectos extracontratuais do trabalho é 

muito relevante nos tempos atuais, em que o dinamismo no ambiente torna as definições fixas 

de tarefas muitas vezes ineficazes. 

Segue-se que a eficácia dos programas de desenvolvimento de líderes pode ser 

aprimorada através do estímulo à melhoria na qualidade das relações líder-liderado e da 

incorporação de treinamentos em habilidades comportamentais relacionadas à humildade. Os 

líderes que estão insensíveis à importância das expectativas de reciprocidade dos seguidores e 

às exigências relacionais de um relacionamento de alta qualidade são suscetíveis de serem 

menos eficazes do que poderiam ser, uma vez que é através do desenvolvimento de laços 

sociais diádicos mais fortes que os líderes afetam o desempenho e o comportamento do 

seguidor. 

A pesquisa sugere implicações não só para o desenvolvimento da liderança, mas 

também para a seleção de líderes. Além de trabalhar a questão do relacionamento em seus 

programas de treinamento e desenvolvimento da liderança, considerar a humildade como uma 

característica positiva para selecionar os líderes pode resultar em maiores níveis de resultados 

dos funcionários. Logo, concentrar-se em aspectos de interação e humildade, focando na 

dimensão humana e social do papel do líder, pode melhorar a eficácia da liderança, através de 

melhor desempenho e maior comportamento de cidadania organizacional dos empregados. 

Da mesma forma, as organizações podem motivar seus funcionários a melhorarem o 

desempenho através da abertura de um canal claro e acessível, através do qual eles possam 

buscar feedback de seus supervisores e dar feedback a eles também. Isto permitirá que ambos 
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compreendam claramente as expectativas mútuas, identificando como podem cumpri-las e 

como devem retribuir o apoio e os recursos fornecidos pelo outro, o que resultará em níveis 

mais elevados de desempenho no trabalho (CHEN; LAM; ZHONG, 2007). Tal proposta é 

consistente com a literatura sobre LMX (GERSTNER; DAY, 1997). 

 

 

6.2 Limitações Metodológicas 

 

 

Embora o estudo forneça informações úteis e valiosas sobre as relações estudadas, os 

resultados devem ser vistos à luz de possíveis limitações. Para começar, é importante destacar 

o fato de a pesquisa ser exclusivamente quantitativa. Deve-se considerar a questão da precisão 

das respostas dos questionários, uma vez que os respondentes podem não expressar de forma 

exata – consciente ou não – suas percepções quanto aos temas abordados, seja por dificuldade 

de compreensão da questão formulada, pela subjetividade implícita de cada participante em 

suas análises individuais, pela relação direta com a liderança ou mesmo pelo momento 

pessoal quando do registro das respostas. 

Existe, ainda, a probabilidade de que os dados coletados através de questionários 

sejam influenciados pelo viés da resposta socialmente desejada, ou seja, pela tendência do 

respondente em dar a resposta que considera mais aceitável. Embora esse viés não possa ser 

descartado, algumas pesquisas têm mostrado que o socialmente desejado pode não ser uma 

fonte de viés na medição de percepções organizacionais (MOORMAN; PODSAKOFF, 1992). 

Outro ponto que merece atenção é que, uma vez que a coleta de dados teve natureza 

transversal, a causalidade só pode ser assumida, mas não confirmada. Com efeito, é possível 

que, por exemplo, o comportamento de cidadania organizacional conduza a percepções de 

qualidade LMX em oposição à ordem causal aqui prevista. A inclusão de estudos 

longitudinais e outras avaliações de comportamento e atitudes poderia oferecer mais suporte 

para as conclusões do estudo, considerando que estudos longitudinais ajudam a fornecer uma 

visão sobre como as relações entre líderes e liderados evoluem com o passar do tempo. 

Assim, embora o posicionamento do desempenho e do comportamento de cidadania 

organizacional como resultados da LMX seja geralmente consistente com a teoria e com 

pesquisas anteriores (por exemplo, DULEBOHN et al., 2012), é possível que haja ordenações 

causais alternativas (por exemplo, o comportamento de cidadania organizacional e o 

desempenho podem levar a relações LMX de maior qualidade). De fato, segundo Liden, 
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Sparrowe e Wayne (1997), pesquisas encontraram uma relação positiva entre o desempenho 

do liderado como um antecedente da LMX. Dessa forma, pode-se afirmar que, quando díades 

líder-liderado são utilizadas, não se pode determinar com precisão a direção da causalidade. 

Outro ponto a ser considerado é que as variáveis de humildade do líder, eficácia 

gerencial e qualidade LMX foram coletadas utilizando a mesma fonte de dados, a partir da 

percepção do empregado, o que introduz a possibilidade de um problema de variância de 

método comum, ou seja, há a possibilidade de que qualquer defeito ou tendenciosidade nessa 

fonte contamine as variáveis presumivelmente da mesma forma e na mesma direção. Por 

exemplo, é possível que a avaliação de humildade tenha influenciado as avaliações de 

percepções de LMX e eficácia. 

Caso essa variância não seja devidamente controlada, são elevadas as chances de se 

superestimar as relações entre as variáveis, isto é, detectar relações significativas entre 

variáveis não relacionadas. A obtenção de dados provenientes de outras fontes, que sejam 

independentes da díade líder-liderado (por exemplo, medidas reais e objetivas de eficácia do 

líder), pode reduzir o problema e aumentar a generalização dos achados. 

Procurou-se lidar com esta limitação potencial e minimizar o efeito da variância do 

método comum utilizando referências diferentes para avaliar os construtos de desempenho 

(avaliação do líder registrada no sistema de gerenciamento de desempenho da organização) e 

de comportamento de cidadania organizacional (resultados objetivos registrados no sistema de 

frequência da empresa). Além disso, a análise fatorial confirmatória do modelo de medição e 

os resultados dos testes de validade discriminante entre os construtos (humildade, eficácia e 

LMX) forneceram suporte para o caráter distinto das variáveis estudadas. Tomados em 

conjunto, os resultados citados levam à distinção conceitual e empírica entre as variáveis, 

embora deva ser reconhecido que o viés do método comum continua a ser uma preocupação. 

A questão da avaliação de desempenho dos empregados ser uma avaliação do líder, e, 

portanto, subjetiva, também é um ponto a ser considerado. Não é possível garantir que os 

mesmos efeitos seriam encontrados para medidas objetivas de desempenho. O uso exclusivo 

de medidas subjetivas de desempenho em estudos de LMX tem sido criticado. Em um estudo, 

Duarte, Goodson e Klich (1994) descobriram que, independentemente do desempenho 

objetivo real, aos funcionários que estavam em relacionamentos LMX favoráveis foram dadas 

altas classificações subjetivas de desempenho, ao passo que as classificações de desempenho 

dos funcionários com baixos LMX foram consistentes com seu desempenho real. 

Enquanto depender de medidas subjetivas de desempenho pode ser uma crítica válida 

para o estudo da LMX, é importante ter em mente que avaliações de desempenho subjetivas 
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de supervisores representam grande parte das medidas de desempenho utilizadas em 

organizações, e que estão vinculadas a resultados organizacionais importantes. Portanto, todos 

os fatores que aumentam ou diminuem avaliações subjetivas devem ser considerados quando 

se conta com este tipo de avaliação como medida de desempenho do empregado. 

Em comparação com um estudo feito em várias organizações, este estudo, realizado 

em duas unidades de uma mesma organização, trata melhor algumas das questões de 

causalidade, mantendo constantes certas ameaças específicas à validade interna, porque a 

indústria, o tipo de atividade, a cultura organizacional, os critérios para avaliação de 

desempenho e registro de frequência são consistentes em toda a amostra. Isto pode ser 

considerado um ponto forte metodológico, que aumenta a confiança nos resultados 

encontrados. No entanto, cabe destacar que, por se tratar de um estudo de caso, as conclusões 

a que chegou este estudo não poderão ser aplicadas a outras realidades sem que se faça um 

estudo minucioso da aplicabilidade do resultado. 

Cabe observar que, apesar das limitações assinaladas, o presente estudo contribui para 

a pesquisa sobre a humildade do líder e a teoria LMX, acrescentando novas variáveis e 

sugerindo novas relações. A despeito das limitações, certamente é possível destacar as 

contribuições teóricas e práticas geradas pela pesquisa e mencionadas anteriormente. 

 

 

6.3 Pesquisas Futuras 

 

 

Em pesquisas futuras, sugere-se que os pesquisadores busquem utilizar uma maior 

variedade de metodologias para explorar as relações que envolvem a humildade do líder, a 

teoria LMX e os resultados dos empregados no trabalho. O presente estudo abordou o tema a 

partir de uma metodologia quantitativa. Próximos estudos podem analisar o tema por meio de 

pesquisas qualitativas. Além disso, como dito anteriormente, este trabalho foi um estudo de 

caso. Pesquisas futuras podem buscar diversificar a amostra. 

Outra sugestão é que os próximos estudos relativos ao tema façam uma análise 

longitudinal, em que os dados qualitativos e quantitativos sejam coletados em observações 

repetidas, a fim de compreender a dinâmica temporal da influência do comportamento e das 

características do líder no desenvolvimento da relação LMX, bem como nas percepções, 

atribuições, comportamentos e resultados dos seguidores. Esse tipo de estudo é importante, 

considerando que as relações entre líderes e liderados podem ser alteradas ao longo do tempo. 
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Muitos têm sido os estudos e pesquisas realizados a partir dos pressupostos de 

humildade do líder e de LMX, no entanto esses trabalhos têm sido conduzidos em países 

como os Estados Unidos, China e poucos na Europa. No Brasil, pesquisas empíricas são 

quase inexistentes, razão pela qual se sugere que mais estudos, sobretudo de cunho empírico, 

sejam realizados no país. 

Como avaliar a humildade e a eficácia do líder, bem como a qualidade da relação 

líder-liderado, por meio da mesma fonte é uma limitação deste estudo, pesquisas futuras 

podem também procurar replicar essas descobertas usando medidas objetivas de eficácia do 

líder, tais como avaliações do superior hierárquico ou métricas de desempenho. 

Além disso, este estudo mediu o desempenho dos empregados a partir de avaliações 

dos supervisores. Pesquisas anteriores mostraram que avaliações de desempenho objetivas e 

subjetivas não podem ser equiparadas (BOMMER et al., 1995), portanto estudos futuros 

podem replicar os resultados desta pesquisa usando medidas objetivas de desempenho dos 

funcionários, tais como vendas, produção ou crescimento de receita. 

De maneira geral, sugere-se um esforço para medir todos os preditores e as variáveis 

de resultado, como o desempenho, idealmente de diferentes fontes ou utilizar manipulações 

ou resultados objetivos. 

Outra possibilidade para futuras pesquisas é o estabelecimento de relações causais 

alternativas entre as variáveis, tais como: o comportamento de cidadania organizacional 

(OCB) e o desempenho podem levar a relações LMX de maior qualidade; ou o OCB pode 

levar a uma melhor avaliação do desempenho do empregado. 

Wang et al. (2005) acreditam na hipótese de que o OCB está relacionado ao 

desempenho. Segundo os autores, o OCB é amplamente discricionário e, normalmente, não 

compensado. Indivíduos realizando OCB tendem também a mostrar altruísmo, 

comprometimento organizacional e consciência (LEPINE; EREZ; JOHNSON, 2002), 

variáveis positivamente relacionadas com o desempenho da tarefa. Assim, é razoável esperar 

uma correlação positiva entre OCB e desempenho dos trabalhadores, especialmente 

considerando as avaliações dos gestores sobre o desempenho do empregado (ALLEN; RUSH, 

1998; WERNER, 1994). Portanto, seguindo uma abordagem semelhante à de Wayne et al. 

(2002), Wang et al. (2005) sugerem adicionar ao modelo um caminho estrutural da OCB para 

o desempenho do empregado. 

Além disso, empregar um projeto de pesquisa experimental para tratar as questões de 

causalidade seria útil. Um estudo de laboratório, por exemplo, poderia ajudar a fazer 

afirmações causais para as variáveis específicas investigadas neste trabalho. 
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Futuros estudos empíricos podem buscar uma melhor compreensão sobre a influência 

de fatores como sexo, idade e nível hierárquico no papel moderador da eficácia gerencial 

sobre a relação entre humildade e LMX, conforme proposto por Owens e Hekman (2012). 

Sugere-se, ainda, que outras variáveis de resultado sejam estudadas a partir da humildade do 

líder e da LMX e que novas relações de mediação e moderação sejam propostas para 

enriquecer o entendimento sobre a dinâmica desses construtos.  

Os resultados deste estudo sugerem que tanto o comportamento requerido e esperado 

(desempenho nas tarefas) quanto o comportamento discricionário e voluntário (cidadania 

organizacional) devem ser considerados quando se estuda a liderança nas organizações. 

Critérios que refletem esses dois tipos de comportamento podem ser utilizados para calibrar a 

validade de diferentes teorias de liderança ou para comparar teorias de liderança entre si, em 

termos de validade. Além disso, é perfeitamente possível que algumas teorias de liderança 

(como a LMX) sejam mais eficazes em predizer comportamentos de cidadania organizacional 

do que outras. Investigar tais questões empiricamente pode ser um caminho produtivo para a 

pesquisa futura em liderança. 

Além disso, a maior parte das descobertas empíricas atuais sobre a humildade do líder 

está limitada a resultados subjetivos no nível individual. Não está claro se o líder humilde 

pode trazer benefícios estratégicos e, eventualmente, melhorar o desempenho global das 

organizações. Assim, o entendimento sobre a humildade do líder também pode ser 

aprimorado em pesquisas futuras. 

Aliás, apesar da cobertura bastante completa dos efeitos da LMX sobre atitudes e 

comportamentos dos liderados, também não há muitas pesquisas sobre os resultados da LMX 

para os líderes e para a organização. A diferenciação de LMX pode representar um meio para 

melhor utilização de variados conhecimentos, competências e habilidades dos membros. Por 

outro lado, também pode levar a percepções de injustiça ou a formação de grupos nocivos na 

organização, com coesão e produtividade reduzida. Esse aspecto pode ser abordado em 

pesquisas futuras, inclusive associado à humildade, partindo do pressuposto de que líderes 

humildes podem ter relações mais igualitárias com seus subordinados e, portanto, menor 

diferenciação de LMX. 

Enquanto a teoria LMX deriva sua força causal da teoria do papel, os processos 

subjacentes de formação de papel são aqueles de troca social (DIENESCH; LIDEN, 1986). 

Nota-se, no entanto, que poucos estudos têm examinado diretamente os processos reais de 

troca entre líderes e subordinados. Embora essa seja uma crítica válida para toda a pesquisa de 

liderança, aplica-se com maior ênfase no estudo sobre LMX, dada a centralidade teórica do 
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processo de trocas sociais na formação dos relacionamentos entre líderes e liderados. Sugere-

se que a teoria LMX pode ser muito maior com a integração dos princípios de troca social, 

trazendo benefícios que incluem uma conceituação mais rica da relação líder-liderado, bem 

como um meio pelo qual a LMX possa ser integrada dentro da grande rede de intercâmbios da 

qual líder e liderado participam (COOK; WHITMEYER, 1992). 

A LMX se propõe a investigar a interação entre líder e liderado dentro das 

organizações. No entanto, as interações sociais acontecem dentro de redes sociais mais 

amplas e complexas, cujas variáveis são difíceis de ser controladas. O debate em torno da 

LMX representa um leque de possibilidades que, se envolvidas em um único estudo, 

contemplariam e explicariam a moldura social na qual a díade líder-liderado está envolvida, 

como o grupo de trabalho, a cultura e a política organizacional. O fato é que a liderança é um 

fenômeno social complexo, que se dá dentro de um contexto social, e sua compreensão, em 

última instância, transcende qualquer corte metodológico que se pretenda em nível de análise. 
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APÊNDICE A – Notas de Apresentação 

 

 

Primeira mensagem enviada ao público-alvo 

 

Data de envio: 01/02/2016 (Refinaria A) 
 02/09/2016 (Refinaria B) 

 
Assunto: Pesquisa sobre liderança  
  
 
Prezado(a) empregado(a), 
 
 
Convido você a responder uma pesquisa que tem como objetivo identificar aspectos 
relacionados à liderança, incluindo a qualidade da relação entre os(as) empregados(as) das 
equipes de turno e seus(suas) supervisores(as). 
 
O preenchimento do questionário não toma mais do que 10 minutos. 
 
Trata-se de uma pesquisa acadêmica de um curso de mestrado realizado na Fundação Getulio 
Vargas (FGV). 
 
Suas respostas são confidenciais, serão recebidas somente pela pesquisadora responsável e 
tratadas de forma consolidada, sem a identificação dos(as) respondentes, seguindo o rigor 
acadêmico e as normas de confidencialidade da Esomar/Abep/ISO 20252. 
 
Conto com a sua colaboração para clicar no link abaixo e responder a pesquisa. O link 
também pode ser acessado de computadores pessoais, tablets ou smartphones. 
 
https://fgvsocial.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_brd1X5ZQfpKNGUR (Refinaria A) 
 
https://fgvsocial.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0qcMehLUYRddK85 (Refinaria B) 
 
 
Desde já agradeço a sua participação e me coloco à disposição para dúvidas ou sugestões. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Giovanna Souza Pereira 
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Mensagem de reforço enviada ao público-alvo 

 

Data de envio: 16/02/2016 (Refinaria A) 
 16/09/2016 (Refinaria B) 

 
Assunto: LEMBRETE - Pesquisa sobre liderança  
 
 
Prezado(a) empregado(a), 
 
 
No dia 01/02/2016 (ou 02/09/2016), você recebeu um link para responder a uma pesquisa 
sobre liderança. Tal pesquisa faz parte de um trabalho de conclusão de mestrado, que trará 
importantes contribuições para o entendimento de como características do(a) supervisor(a) e 
seu relacionamento com os membros dos grupos de turno afetam os resultados dos(as) 
empregados(as). 
 
Por isso, convido você a participar deste trabalho, clicando no link abaixo e respondendo à 
pesquisa, o que não leva mais do que 10 minutos. Se preferir, o link pode ser acessado de 
computadores pessoais, tablets ou smartphones. 
 
https://fgvsocial.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_brd1X5ZQfpKNGUR (Refinaria A) 
 
https://fgvsocial.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0qcMehLUYRddK85 (Refinaria B) 
 
Ressalto que suas respostas serão recebidas somente pela pesquisadora responsável e tratadas 
de forma consolidada, sem identificação dos(as) respondentes, seguindo o rigor acadêmico e 
as normas de confidencialidade da Esomar/Abep/ISO 20252. 
 
Coloco-me à disposição para dúvidas ou sugestões e me comprometo a mantê-lo(a) 
informado(a) quanto aos resultados deste trabalho, encaminhando um relatório ao término da 
pesquisa. 
 
Caso já tenha respondido, peço que desconsidere esta mensagem enquanto agradeço a sua 
participação. 
 
 
Obrigada pela colaboração! 
 
 
Atenciosamente, 
 
Giovanna Souza Pereira 
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APÊNDICE B – Questionário de Pesquisa 
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APÊNDICE C – Escalas Utilizadas 

 

 

Humildade do líder 

Fonte: Owens, Walker e Waldman (2015) 

1. Meu líder admite quando não sabe como fazer alguma coisa. 

2. Meu líder reconhece quando outros têm mais conhecimento e habilidades que ele. 

3. Meu líder demonstra um desejo de aprender com os outros. 

4. Meu líder é consciente sobre suas forças e fraquezas. 

5. Meu líder admite quando erra. 

 

Eficácia gerencial 

Fonte: Fast, Burris e Bartel (2014) 

1. Comparado com outros, meu supervisor faz a maior parte das tarefas muito bem. 

2. Meu supervisor é capaz de alcançar a maioria das metas de trabalho que ele define. 

3. Meu supervisor é capaz de superar com sucesso muitos desafios. 

4. Mesmo quando as coisas estão difíceis, meu supervisor tem um excelente 

desempenho. 

 

LMX  

Fonte: Graen e Uhl-Bien (1995) 

1. Eu costumo saber o quão satisfeito meu líder fica com o que eu faço. 

2. Meu líder entende meus problemas e minhas necessidades. 

3. Meu líder reconhece meu potencial. 

4. Se for necessário, meu líder usa da autoridade que tem (independente se muita ou 

pouca) para me ajudar a resolver meus problemas no trabalho. 

5. Meu líder me “salvaria” de algum problema no trabalho (caso tenha autoridade para 

isso), mesmo que tenha que assumir o problema para ele. 

6. Eu tenho tanta confiança no meu líder que eu o defenderia e justificaria suas decisões 

perante outras pessoas se ele não estivesse presente para fazer isso. 

7. Eu caracterizo minha relação de trabalho com o meu líder como: 

Muito ruim – Ruim – Nem boa nem ruim – Boa – Muito boa 

 


