
 
 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 
MESTRADO EXECUTIVO EM GESTÃO EMPRESARIAL 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
PRISCILA SARMENTO NAJNUDEL 

 
 
 
 
 
 
 
 

A INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA ABUSIVA NO ENGAJAMENTO, NO ESTRESSE 
E NA INTENÇÃO DE ROTATIVIDADE: UM ESTUDO COM FUNCIONÁRIOS DE 

EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Rio de Janeiro 
2019 



 

 

 

PRISCILA SARMENTO NAJNUDEL 

 
 
 
 
 
 
 
 

A INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA ABUSIVA NO ENGAJAMENTO, NO ESTRESSE 
E NA INTENÇÃO DE ROTATIVIDADE: UM ESTUDO COM FUNCIONÁRIOS DE 

EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS 
 

 
 
 
 
 

Dissertação de Mestrado apresentada à 
Escola Brasileira de Administração Pública 
e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas 
como requisito para obtenção do grau de 
Mestre em Gestão Empresarial.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Área de concentração: Comportamento e Gestão Estratégica de Pessoas  
Orientador: Prof. Dra. Lucia Barbosa de Oliveira 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro  
2019 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema de Bibliotecas/FGV 
 

 

 
                    Najnudel, Priscila Sarmento  
                        A influência da liderança abusiva no engajamento, no estresse e na 
                     intenção de rotatividade : um estudo com funcionários de empresas públicas 
                    e privadas / Priscila Sarmento Najnudel. – 2019. 

    56 f.  
 

 Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração 
Pública e de 

                     Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. 
                          Orientadora: Lucia Barbosa de Oliveira. 
                          Inclui bibliografia.  

 
                           1. Liderança. 2.  Liderança – Aspectos psicológicos. 3Stress ocupacional.  
                       4. Motivação no trabalho. I. Oliveira, Lucia Barbosa de. II. Escola Brasileira      
                       de Administração Pública e de Empresas. Centro de Formação Acadêmica 
                       e Pesquisa. III. Título. 

 
                                                                                    CDD – 658.4092 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico esse trabalho ao meu marido 
João Gustavo Lage Germano, por me 

apoiar ao longo de todo o percurso. 

 
 
 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 
 
 

Agradeço a todos que me apoiaram ao longo deste percurso. O caminho foi de dedicação 

exclusiva, muito trabalho, e ampliação do meu conhecimento profissional e acadêmico. Estou 

emocionada com a finalização desta etapa.  

Agradeço a D’s, por ser minha constante fonte de força e energia, me guiando 

incansavelmente nesta trajetória. A Ele confio a minha vida, a minha família, minhas 

orientações pessoais e profissionais e é como enxergo o mundo atualmente. 

À minha orientadora, Prof. Dra. Lucia Barbosa de Oliveira, por toda a sua 

disponibilidade, contribuição e orientação neste percurso. Sua parceria me impulsionou a 

desbravar novos caminhos nesta dissertação. 

Aos amigos e professores da EBAPE-FGV que me apoiaram ao longo desta trajetória. 

Sem vocês, o caminho teria sido muito mais árduo.  

Aos meus pais, por sempre acreditarem no meu potencial e auxiliarem na educação do 

meu filho quando não pude estar presente. 

À minha querida tia Maria Socorro Sarmento (in memoriam), que infelizmente nos 

deixou neste ano, mas que com certeza está olhando por nós em algum lugar deste universo. 

Por fim, agradeço imensamente ao meu filho David, por ser a luz que ilumina a minha 

vida, e o sentido de eu ter concluído mais esta etapa.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

RESUMO 
 

Objetivo – O objetivo desta pesquisa foi investigar os efeitos da liderança abusiva sobre o 
engajamento no trabalho, o estresse e intenção de rotatividade. Também foi avaliado em que 
medida as avaliações autorreferentes dos participantes atuam como moderadores do impacto da 
liderança abusiva sobre o engajamento e o estresse. Por fim, foi analisado o efeito mediador do 
engajamento e do estresse na relação entre liderança abusiva e intenção de rotatividade. 

Metodologia – As hipóteses propostas foram testadas por meio de análises de regressão 
múltipla, junto a uma amostra de 172 empregados de empresas públicas e privadas. Para as 
análises dos efeitos mediadores, foram conduzidos testes de Sobel.  

Resultados – Os resultados da pesquisa mostraram que a liderança abusiva influencia 
negativamente o engajamento e contribui para aumentar o estresse e a intenção de rotatividade. 
As avaliações autorreferentes tiveram efeito moderador da relação entre liderança abusiva e 
engajamento, mas não entre liderança abusiva e estresse. Por fim, foi verificado que a relação 
entre liderança abusiva e intenção de rotatividade é mediada pelo engajamento e o estresse. 

Limitações – A amostra foi obtida por conveniência, a partir da rede de relacionamentos da 
autora, de forma que os resultados não podem ser generalizados para o conjunto da população. 
Além disso, todas as variáveis foram obtidas a partir dos relatos dos próprios participantes e em 
um único momento do tempo.  

Aplicabilidade do trabalho – Na medida em que ficou evidenciado o efeito deletério de líderes 
abusivos, sugere-se às áreas de gestão de pessoas que desenvolvam ações de treinamento, 
comunicação e conscientização de líderes organizacionais sobre a importância de uma atuação 
consistente, respeitosa e ética perante seus subordinados.  

Contribuições para a sociedade – Espera-se que os resultados da pesquisa estimulem um 
debate mais amplo sobre a liderança abusiva nas organizações brasileiras, conduta que tende a 
ter efeitos negativos tanto para organizações quanto para seus empregados. 

Originalidade – O presente estudo aborda uma faceta da liderança ainda pouco explorada na 
literatura nacional, além de avaliar diferentes consequências associadas ao comportamento 
abusivo de profissionais que ocupam posições de liderança. 

 
Palavras-chave: Liderança abusiva; Engajamento no trabalho; Estresse; Intenção de 
rotatividade; Avaliações autorreferentes. 

Categoria: Dissertação de Mestrado. 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 
 
 

Purpose – The purpose of this research was to investigate the effects of abusive leadership on 
work engagement, stress and turnover intent. It was also assessed the extent to which 
participants' core self-evaluations act as moderators of the impact of abusive leadership on 
engagement and stress. Finally, the mediating effect of engagement and stress on the 
relationship between abusive leadership and turnover intention was analyzed. 

Design/methodology/approach – The proposed hypotheses were tested by multiple regression 
analysis, with a sample of 172 employees from public and private companies. For the mediating 
effects, Sobel tests were conducted. 

Findings – Results showed that abusive leadership negatively influences engagement and 
contributes to increased stress and turnover intention. Core self-evaluations had a moderating 
effect on the relationship between abusive leadership and engagement, but not between abusive 
leadership and stress. Finally, it was found that the relationship between abusive leadership and 
intention to turn is mediated by engagement and stress. 

Research limitations – Data was collected through a convenience sample, obtained from the 
author's relationship network, so that the results cannot be generalized to the population as a 
whole. In addition, all variables were obtained from the participants' own reports and in a single 
moment of time. 

Practical implications – Since the results show the deleterious effects of abusive leadership, 
the human resource management departments should develop training programs, as well as 
communication initiatives for organizational leaders, highlighting the importance of consistent, 
respectful and ethical behaviors towards their subordinates. 

Social implications – We hope that these results stimulate a broader debate about abusive 
leadership in Brazilian organizations, a conduct that tends to have negative effects on both 
organizations and their employees. 

Originality – This study addresses a facet of leadership that has been seldom explored in the 
national literature, and evaluates the different consequences associated with the abusive 
behavior of professionals in leadership positions. 

 
Keywords: Abusive leadership; Work engagement; Stress; Turnover intention; Core self-
evaluations. 

Category: Master’s thesis. 
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1 INTRODUÇÃO 

A temática da liderança tem, historicamente, atraído a atenção tanto de praticantes 

quanto de pesquisadores do campo do comportamento organizacional. Essa vasta literatura 

aborda tanto a perspectiva de líderes quando a de liderados. Diversas são as teorias que 

buscam explicar esse fenômeno ao mesmo tempo prevalente e complexo. A partir deste 

cenário, a presente pesquisa tem como objetivo ampliar a discussão sobre uma faceta da 

liderança ainda relativamente pouco estudada, que é a da liderança abusiva. Muitos autores 

pesquisam sobre como a liderança influencia positivamente as atitudes e os comportamentos 

de seus liderados, mas resolveu-se dar um enfoque menos idealizado a esta questão e analisar 

o lado negativo da liderança. 

Internacionalmente, as evidências têm apontado diversas consequências negativas 

associadas à liderança tóxica ou abusiva (TEPPER; SIMON; PARK, 2017). Estudos sobre a 

chamada tríade sombria da liderança – que engloba a psicopatia, o maquiavelismo e o 

narcisismo – também trazem evidências nesse sentido (PAULHUS; WILLIAMS, 2002). No 

Brasil, contudo, ainda são poucos os estudos com foco neste aspecto da liderança, a despeito 

de seu efeito potencialmente prejudicial para as organizações, mas especialmente para os 

próprios liderados. 

A fim de atingir o proposto resultado no estudo, precisou-se ampliar a discussão sobre 

engajamento no trabalho, onde estudos apontam que as organizações precisam de 

funcionários psicologicamente ligados a seu trabalho, envolvendo o desejo e a disposição, 

associado ao esforço voluntário de auxiliar no sucesso da organização. Outro ponto 

considerado foi o estresse, cujos efeitos são indesejáveis.  

Desta forma, o presente estudo teve por objetivo analisar as consequências da 

liderança abusiva sobre os liderados. Mais especificamente, procurou-se investigar as 

relações entre liderança abusiva e o engajamento no trabalho, os níveis de estresse e a 

intenção de rotatividade. Além disso, avaliou-se o papel moderador de diferenças individuais 

na relação entre a liderança abusiva e o bem-estar do trabalhador, medido tanto por seu 

engajamento quanto pelos seus níveis de estresse, e ainda, o papel mediador do engajamento 

e do estresse na relação entre liderança abusiva e intenção de rotatividade. Para tanto, foi 

conduzida uma pesquisa quantitativa que contou com a participação de 172 empregados de 

empresas brasileiras públicas e privadas.  
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O estudo tem relevância na medida em que busca relacionar o problema da liderança 

abusiva com o engajamento e o estresse no trabalho, aspectos considerados essenciais para 

o bem-estar dos trabalhadores e, consequentemente, para o seu desempenho no trabalho 

(BAKKER; ALBRECHT; LEITER, 2011; HARTER; SCHMIDT; HAYES, 2002; TRUSS 

et al., 2013). Além disso, pouco se sabe sobre a relação entre o comportamento do líder e o 

engajamento dos subordinados (CARASCO-SAUL; KIM; KIM, 2015; XU; THOMAS, 

2011), um dos pontos abordados nesta pesquisa.  

Adicionalmente, avalia-se a influência da liderança abusiva sobre a intenção de 

rotatividade, um problema que afeta não apenas o trabalhador, mas também a organização, 

na medida em que a perda involuntária de profissionais importantes pode comprometer seu 

desempenho (CASCIO; BOUDREAU, 2010).  

De uma perspectiva aplicada, espera-se que os resultados aqui encontrados estimulem 

o debate em torno do tema da liderança abusiva, de forma a motivar as organizações a serem 

mais cuidadosas em seus processos de seleção, avaliação e capacitação de profissionais que 

ocupam posições de liderança. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico foi organizado em cinco blocos, nos quais são abordados, 

respectivamente, os temas da liderança abusiva, engajamento, estresse, intenção de 

rotatividade e avaliações autorreferentes.  

2.1 Liderança abusiva 

Pode-se observar na literatura que a liderança deriva da interação entre a motivação 

de um indivíduo com sua capacidade de gerir, seu desejo de direção ou autoridade em 

momentos e circunstâncias que peçam direcionamento. Essa visão consiste em um cenário 

composto por três elementos: líderes, seguidores e contexto, não havendo espaço para o 

primeiro deles sem os demais (PADILLA; HOGAN; KAISER, 2007). 

Bass (2006) aponta que são muitas as definições e significados atribuídos à liderança. 

Ao longo do tempo, as pesquisas sobre o tema têm se concentrado nas suas formas positivas 

e construtivas (GLASØ et al., 2010; SCHYNS; SCHILLING, 2013; SPAIN; HARMS; 

LEBRETON, 2014). Temas relacionados ao lado sombrio da liderança têm sido pouco 

explorados, embora tenha havido um crescimento gradual nos últimos anos (SCHILLING, 

2009; TEPPER; SIMON; PARK, 2017). Segundo Kellerman (2005), apesar de os estudos 

sobre liderança focarem em seus aspectos positivos, deve-se explorar também seus aspectos 

negativos. 

Padilla, Hogan e Kaiser (2007) afirmam que um maior desenvolvimento no estudo 

da liderança depende de uma perspectiva que reconheça que a liderança pode produzir 

resultados que variam de construtivos a destrutivos. Os autores ressaltam que, embora 

filósofos como Platão, Hobbes e Bertrand Russell tenham analisado a liderança de forma 

ampla, foi na ciência social moderna que se adotou uma visão unilateral do tópico. Ainda 

segundo os autores, recentes abusos de autoridade nos negócios, na política e na religião 

reavivaram o interesse pela liderança negativa. 

Embora seja um fenômeno de pouca representatividade, pesquisas apontam que tem 

havido um aumento progressivo nas transgressões de supervisão nos últimos anos, sugerindo 

um olhar mais atento ao lado destrutivo da liderança (SCHYNS; SCHILLING, 2013). 

Pesquisadores propõem descrições de liderança prejudicial que se enquadram nos domínios 

do que é abusivo (TEPPER, 2007), destrutivo (EINARSEN; AASLAND; SKOGSTAD, 
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2007; PADILLA; HOGAN; KAISER, 2007), despótico (NASEER et al., 2016), tóxico 

(Lipman-Blumen, 2005; 2011), ou ruim (KELLERMAN, 2005). 

No debate sobre liderança abusiva, perspectivas mais antigas não consideravam que 

maus líderes fossem líderes. Atualmente, busca-se abordar a liderança em todas as suas 

facetas, incluindo o seu lado sombrio (KELLERMAN, 2005). Nesse mesmo caminho, 

Padilla, Hogan e Kaiser (2007) complementam que a liderança abusiva aponta resultados 

negativos que comprometem a qualidade de vida dos funcionários e o desempenho da 

organização.  

Um exemplo foi o escândalo na Enron, uma companhia de energia americana, 

localizada em Houston, que teve uma grande repercussão negativa por fraude em seus 

relatórios contábeis, denunciada por funcionários que não estavam de acordo com a atitude 

de seus gestores (MARKHAM, 2006). Nesses ambientes extremamente competitivos, com 

foco acentuado em resultados, pode haver uma maior tolerância ou aceitação de líderes com 

comportamentos abusivos, antiéticos e até mesmo ilegais (APPELBAUM; ROY-GIRARD, 

2007). 

Embora seja importante compreender o comportamento eficaz de liderança para 

desenvolver futuros gestores, é igualmente vital reconhecer comportamentos de líderes que 

podem ser prejudiciais não apenas para a organização, mas também para o bem-estar dos 

funcionários (ARYEE et al., 2007; TEPPER, 2007). Para apoiar esse ponto de vista, 

Kellerman (2005) destaca que negar o abuso na liderança em discussões sobre liderança seria 

comparável às escolas médicas que ensinam apenas saúde, ignorando a doença. 

Segundo Lipman-Blumen (2005, p. 2), líderes tóxicos são “indivíduos que, em 

virtude de seus comportamentos destrutivos e de suas qualidades ou características pessoais 

disfuncionais, infligem danos sérios e duradouros aos indivíduos, grupos, organizações, 

comunidades e até às nações que lideram”. Ainda de acordo com a autora, líderes tóxicos 

provocam danos a seus subordinados por meio de táticas de influência maléficas, que 

contribuem para deteriorar sua moral, motivação e autoestima. 

Einarsen, Aasland e Skogstad (2007) destacam que o comportamento abusivo não 

afeta apenas os subordinados, mas também as organizações como um todo. Os autores 

propõem duas dimensões do comportamento de liderança abusiva, aquele dirigido para os 

subordinados e aquele direcionado para atividades e objetivos da organização. Assumem que 
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os líderes podem agir destrutivamente em uma dimensão ao atuarem de forma construtiva 

sobre a outra. Como exemplo, citam que, ao mesmo tempo em que um líder promove 

intimidações e assedia subordinados, pode agir em conformidade com os objetivos da 

organização, garantindo um forte foco na conclusão de tarefas e no desempenho. Da mesma 

forma, um líder que age em oposição aos objetivos legítimos da organização pode ser 

favorável aos subordinados. 

Reed (2014) aponta os seguintes sintomas de uma liderança abusiva: (1) falta de 

empatia com o bem-estar dos subordinados, (2) personalidade que afeta negativamente o 

clima organizacional e (3) a convicção dos subordinados de que o líder age por interesses 

meramente pessoais. Segundo o autor, esses sintomas promovem o afastamento dos 

subordinados aos objetivos da organização.  

Lipman-Blumen (2005) sugere que há limitações do paradigma da liderança positiva 

e eficaz ao apontar que os seres humanos são indivíduos imperfeitos e que a liderança, boa 

ou ruim, é influenciada por seus subordinados. Nesse sentido, uma tese razoável incluiria a 

noção de que os subordinados podem ser ofuscados pelas deficiências do líder, o que ajudaria 

a estimular uma característica abusiva.  

Apesar disso, Tepper (2000, p. 178) reconhece que é provável que haja subjetividade 

associada à percepção de abuso de supervisão ao citar que “o mesmo indivíduo poderia ver 

o comportamento de um supervisor como abusivo em um contexto e como não abusivo em 

outro contexto, e dois subordinados poderiam diferir em suas avaliações do comportamento 

do mesmo supervisor.”  Em sua pesquisa, Pelletier (2012) encontrou evidências de que a 

qualidade da relação entre líder e liderado influencia a percepção dos liderados quando ao 

grau de toxicidade do líder.  

 Outro tema importante é o da retaliação no ambiente de trabalho. De acordo com 

Skarlicki e Folger (1997), quando empregados percebem injustiças no ambiente de trabalho, 

incluindo a forma como são tratados por seus líderes, a retaliação pode ser a resposta 

encontrada. Em outras palavras, retaliações contra o próprio líder ou contra a organização 

podem ser uma resposta a comportamentos do líder percebidos como danosos.  

 A questão dos maus-tratos no ambiente organizacional também tem sido associada à 

liderança abusiva. Segundo Dhanani e Lapalme (2019), enquanto inicialmente se supunha 

que maus-tratos afetassem apenas os subordinados do líder abusador, evidências apontam 
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que o impacto é bem maior. Empregados que fazem parte da rede de relacionamento dos 

liderados maltratados também são afetados negativamente. Em outras palavras, aqueles que 

sofrem com a liderança abusiva tendem influenciar outras pessoas que não participam do 

núcleo abusivo (DHANANI.; LAPALME, 2019).  

No campo da liderança negativa, um aspecto que tem atraído a atenção dos 

pesquisadores é o da chamada tríade sombria (do inglês, dark triad). Esta literatura tem como 

objetivo relacionar a literatura de liderança – na sua vertente negativa – com a de 

personalidade, com foco nos traços psicopatia, maquiavelismo e narcisismo, em níveis não 

patológicos (GADDIS; FOSTER, 2015).  

 Paulhus e Williams (2002) destacam que, em seu conjunto, esses três traços 

envolvem um caráter malevolente, com tendências comportamentais relacionadas à 

autopromoção, frieza emocional, ambiguidade e agressividade. Ainda segundo os autores, a 

psicopatia está associada à impulsividade e à falta de empatia, o maquiavelismo implica na 

manipulação dissimulada das pessoas, enquanto o narcisismo é representado pelo foco na 

autopromoção. Segundo Hirschfeld e van Scotter (2019), a tríade sombria engloba o 

desprendimento social ou interpessoal, contrariando a premissa de que as pessoas 

naturalmente buscam similaridade com as outras, preferindo reciprocidade e colaboração. 

 D’Souza e Jones (2017) afirmam que traços da tríade sombria explicam atitudes e 

comportamentos negativos dos líderes, podendo causar danos aos liderados, mas também 

gerar resultados positivos para a organização. Para Spain, Harms e Lebreton (2014), essas 

características dos líderes parecem explicar uma ampla variedade de comportamentos, 

alguns sombrios, outros dentro de padrões de normalidade.  

Nos estudos sobre liderança abusiva, as diferenças culturais podem ser relevantes. 

Entre vários fatores contextuais, a cultura nacional desempenha um papel importante ao 

influenciar a supervisão abusiva e as reações dos subordinados. Tepper (2007, p. 283) 

sugeriu que “a supervisão abusiva ocorre com maior frequência em países com alta distância 

de poder”, uma vez que o poder distribuído desigualmente nas organizações é mais aceitável 

para os subordinados. 

 Em sua pesquisa, Vogel et al. (2015) também verificaram que diferenças culturais 

influenciam a percepção da liderança abusiva. Foi observado que subordinados da cultura 

anglo-saxônica são menos propensos à aceitação de uma supervisão abusiva do que 
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subordinados da cultura asiática. Os resultados desse estudo também mostraram que os 

efeitos negativos da supervisão abusiva eram mais fortes na cultura anglo-saxônica, 

relativamente à cultura asiática. 

 A divulgação de comportamentos abusivos está diretamente ligada aos resultados 

financeiros de uma organização e à sua capacidade em atrair candidatos éticos e qualificados 

(SUTTON, 2007). Reed (2014), por sua vez, apontou as consequências negativas da 

liderança no contexto militar, no qual a liderança abusiva corroeu o espírito de equipe nas 

unidades observadas. Além disso, subordinados sujeitos a líderes abusivos têm sua 

autoestima e autoeficácia afetadas, com impactos em sua percepção moral. Barnes et al. 

(2015) analisaram a influência da qualidade do sono dos líderes sobre seu comportamento. 

Os resultados mostraram que o sono noturno ruim influenciava os líderes a promoverem 

comportamentos abusivos, que por sua vez impactava negativamente o engajamento de seus 

subordinados.  

Partindo de estudos anteriores, segundo os quais a liderança abusiva estaria associada 

a um controle excessivo de subordinados de baixo desempenho, Liang et al. (2016) 

propuseram um modelo para explicar as situações em que o baixo desempenho teria maior 

propensão de levar à liderança abusiva. Os autores mostraram que subordinados de baixo 

desempenho instigavam seus supervisores à hostilidade, levando a uma supervisão abusiva. 

Além disso, as evidências também apontaram que o viés de atribuição hostil e a atenção 

plena (mindfulness) atuam como moderadores dessas relações.  

Zhang e Liao (2015), em sua meta-análise, relacionaram a gestão abusiva com 

sofrimentos psíquicos, baixo comprometimento organizacional, desvio de conduta, baixo 

desempenho individual ou do grupo, menor altruísmo e baixos níveis de criatividade. Os 

autores apontam ainda que os maus-tratos por parte dos supervisores prejudicam os estados 

psicológicos, incluindo autoestima e saúde, aumentando a negatividade emocional, a 

depressão e a ansiedade dos subordinados. Entre as consequências desse tipo de 

comportamento estão a percepção de justiça, o comportamento dos subordinados e outros 

fatores que impactam diretamente o resultado da organização. Ainda segundo os autores, 

tais efeitos geram um prejuízo anual de US$ 23,8 bilhões às organizações americanas 

(ZHANG; LIAO, 2015). 

 A supervisão abusiva é um problema social complexo que afeta as organizações e os 

empregados, justificando que sua investigação acadêmica. Zhang e Liao (2015) apresentam 
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a teoria da troca social para evidenciar a relação direta entre resultados negativos e gestão 

abusiva. Eles afirmam que comportamento de liderança abusiva provoca trocas negativas 

entre supervisores e subordinados, em que há a retribuição desse comportamento pelos 

subordinados, retirando ajuda e diminuindo desempenho da tarefa. Levinson (1965) chama 

a atenção para a questão da reciprocidade, de forma que o comportamento abusivo do líder 

pode reduzir o comprometimento e a identificação dos subordinados com a empresa. 

Tepper, Simon e Park (2017) avaliaram a literatura sobre liderança abusiva publicada 

entre os anos de entre 2001 e 2015. Os autores apontam que o número de artigos publicados 

sobre o assunto cresceu significativamente: entre 2001 a 2005, foram publicados 14 artigos; 

entre 2006 a 2010, foram 62 artigos; e entre 2011 a 2015, foram 152 artigos. Em outras 

palavras, cerca de dois terços da pesquisa sobre supervisão abusiva foi publicada no período 

mais recente de cinco anos.  

Três recentes meta-análises também apontam para o crescimento do interesse sobre 

o tema. O trabalho de Mackey et al. (2017) incluiu 112 estudos quantitativos sobre liderança 

abusiva produzidos até 2014, enquanto o trabalho de Zhang e Liao (2015) contou com 96 

estudos. Já a meta-análise de Schyns e Schilling (2013) incluiu 57 estudos sobre liderança 

destrutiva. 

 Brees, Martinko e Harvey (2016) afirmam que a exposição à supervisão abusiva é 

rara, mas está se tornando mais evidente nas organizações. Em sua pesquisa, os autores 

encontraram evidências de que diferentes traços de personalidade e estilos de atribuição do 

liderado podem afetar sua percepção quanto à liderança abusiva.  

 Tepper (2007) ressalta que a supervisão abusiva tende a ser avaliada como pouco 

representativa, já que muitos subordinados têm medo de reconhecer suas experiências como 

vítimas, mesmo podendo relatar os episódios anonimamente. Apesar disso, segundo o autor, 

aproximadamente 10% dos pedidos de demissão podem ser relacionados a funcionários 

maltratados. O autor faz menção à equipe de atletismo universitário norte-americana, na qual 

a incidência de abuso entre treinadores e liderados pode ser três vezes maior do que as 

observadas em setores industriais. 

 Tepper, Simon e Park (2017) afirmam que há uma crença de que o comportamento 

abusivo do líder pode ser produtivo, mas que os estudos apontam que esse comportamento 

gera queda nos resultados e na produtividade ao longo do tempo. Segundo os autores, a 
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supervisão abusiva pode ser menos prejudicial no caso de subordinados que têm maior 

mobilidade profissional ou que reagem ao abuso. E concluem que, embora pareça haver 

situações em que a supervisão abusiva seja menos prejudicial, há pouco apoio para a 

afirmação de que os resultados desejáveis se acumulam quando os supervisores são mais, e 

não menos, abusivos (TEPPER; SIMON; PARK, 2017). 

 Erickson et al. (2015) afirmam que as organizações precisam explicitar quais tipos 

de liderança e valores são esperados de líderes e liderados. Além disso, seria necessário ainda 

promover com regularidade a pesquisa de clima organizacional a fim de identificar fatores 

destrutivos oriundos da liderança. Por fim, as organizações precisariam de suporte para a 

implementação de ações de treinamento, fortalecimento da ética, cultura de colaboração, 

avaliação de desempenho, participação dos gestores seniores, entre outras atividades que 

tenham como objetivo promover a qualidade de vida no ambiente de trabalho (ERICKSON 

et al., 2015). 

Numa pesquisa conduzida na Índia, Nandkeolyar et al. (2014) observaram que o 

impacto da liderança abusiva sobre o desempenho dos empregados é moderado tanto pela 

conscienciosidade quanto pelas estratégias de enfrentamento dos liderados. Mais 

especificamente, os autores mostraram que essa relação era mais fraca no caso de 

subordinados com alta conscienciosidade, e mais forte para aqueles que buscavam se 

esquivar do problema.  

Assim, com base nas evidências encontradas na literatura, é possível relacionar a 

liderança abusiva com engajamento, estresse e intenção de rotatividade, conforme discutido 

a seguir.  

2.2 Engajamento no trabalho 

Estudos apontam que as organizações precisam de funcionários engajados ou, em 

outras palavras, psicologicamente ligados a seu trabalho, que estejam dispostos e capazes de 

investir plenamente em seus papéis, e que sejam proativos e comprometidos com os altos 

padrões de qualidade (MACEY; SCHNEIDER, 2008). Além disso, o engajamento no 

trabalho promove o investimento e protege os recursos diretos das organizações gerados por 

seus funcionários. O tempo investido trabalhando pode às vezes ser estressante, mas com 

funcionários engajados o resultado pode ser efetivo (BAKKER et al., 2008; BAKKER; 

DEMEROUTI; BRUMMELHUIS, 2012). 
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Na literatura, o conceito de engajamento foi inicialmente proposto por Kahn (1990, 

p. 694), segundo o qual pessoas engajadas são aquelas que “se expressam física, 

cognitivamente e emocionalmente” no exercício de suas atividades. Ainda segundo o autor, 

a experiência psicológica no trabalho impulsiona as atitudes e os comportamento das 

pessoas, sendo que fatores individuais, interpessoais, intergrupais e organizacionais 

influenciam simultaneamente essas experiências (KAHN, 1990). 

Num estudo qualitativo para medir as condições psicológicas de engajamento e 

desengajamento pessoal no trabalho, Kahn (1990) identificou que havia três condições 

psicológicas ligadas ao engajamento e ao desengajamento no trabalho: significado, 

segurança e disponibilidade. Em outras palavras, os trabalhadores estavam mais engajados 

em situações que lhe ofereciam maiores significado e segurança psicológica. 

Para Bakker, Schaufeli e colaboradores, o engajamento é caracterizado por três 

estados psicológicos, denominados vigor, dedicação e absorção. O vigor envolve altos níveis 

de energia e resiliência mental no trabalho, enquanto a dedicação implica significado, 

entusiasmo, inspiração, orgulho e desafio no trabalho. Por fim, a absorção está associada a 

um estado de plena concentração, felicidade e imersão no trabalho (BAKKER et al., 2008; 

BAKKER; DEMEROUTI, 2008; BAKKER; ALBRECHT; LEITER, 2011; SCHAUFELI et 

al., 2002). 

Macey e Schneider (2008) ressaltam que o engajamento está acima e além de uma 

simples satisfação com a organização ou lealdade a ela. Para os autores, engajamento 

envolve o desejo e a disposição para o trabalho, associado ao esforço voluntário de uma 

pessoa que auxilia no sucesso da organização. Numa revisão da literatura sobre o tema, os 

autores identificaram uma variedade de significados sobre engajamento sendo usadas para 

se referirem a um estado psicológico de desempenho e disposição.  

Christian, Garza e Slaughter (2011) destacam que, apesar de haver relação entre 

engajamento, satisfação no trabalho, envolvimento com a tarefa e comprometimento 

organizacional, cada construto refere-se a aspectos diferentes e que, portanto, o engajamento 

no trabalho oferece uma relevante contribuição para a literatura em estudos organizacionais. 

Os autores ressaltam que a forma como o trabalhador se envolve com a execução da tarefa 

é diferente de se sentir satisfeito com seu emprego ou comprometido com a organização. 
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 Hallberg e Schaufeli (2006), por sua vez, discutem as diferenças engajamento no 

trabalho, envolvimento no trabalho e comprometimento organizacional, mostrando que estes 

são relativamente independentes. Bakker, Albrecht e Leiter (2011) apontam evidências de 

que engajamento é um construto motivacional importante, mas diferente de satisfação no 

trabalho e comprometimento.  

 Muitas pesquisas têm apontado os efeitos positivos do engajamento, tanto para o 

próprio empregado quanto para as organizações. Evidências mostram que o engajamento no 

trabalho está relacionado a menor rotatividade, maior lucratividade e produtividade, 

crescimento e satisfação do cliente (ALFES et al., 2013; BAKKER; DEMEROUTI; SANZ-

VERGEL, 2014; RICH; LEPINE; CRAWFORD, 2010). Estudo conduzido por Harter, 

Schmidt e Hayes (2002), com oito mil unidades de negócios de 36 empresas, revelou que os 

níveis de engajamento dos funcionários estão diretamente ligados aos resultados positivos e 

ao desempenho dessas unidades de negócios. Erickson e Gratton (2007) complementam e 

afirmam que, em um mundo em constantes mudanças, ter funcionários engajados pode ser 

uma vantagem competitiva.   

Por outro lado, demandas de trabalho como alta pressão, más condições físicas, clima 

negativo e relações interpessoais difíceis estão associados a consequências psicológicas 

negativas, ou seja, se uma pessoa não reunir os recursos pessoais e organizacionais para se 

recuperar das pressões no trabalho, as demandas laborais podem levar ao esgotamento e à 

exaustão (BAKKER; DEMEROUTI; SANZ-VERGEL, 2014). 

 Em sua pesquisa, Saks (2016) identificou uma relação positiva entre suporte 

organizacional e o engajamento dos empregados, tanto com seu trabalho quanto com a 

organização. Além disso, o autor também investigou as consequências do engajamento, 

encontrando suporte para a influência do engajamento no trabalho sobre a satisfação no 

trabalho, o comprometimento organizacional, a intenção de rotatividade e o comportamento 

de cidadania organizacional. Para Schaufeli e Bakker (2008), possíveis consequências do 

engajamento incluem atitudes positivas, saúde e bem-estar, que por sua vez melhoram o 

desempenho e reduzem o absenteísmo e a intenção de rotatividade. 

 Christian, Garza e Slaughter (2011) realizaram uma pesquisa para medir o 

engajamento no trabalho de profissionais de empresas de TI. A pesquisa teve como objetivo 

avaliar a baixa entrega de projetos de TI dentro do prazo. Os profissionais dessa área 

apontavam enorme dificuldade quanto ao cumprimento de prazos, e isso gerava forte 
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impacto aos resultados da empresa. Os autores observaram que o fato de os profissionais de 

TI trabalharem em tarefas isoladas contribuía para a fragmentação da função. Dessa forma, 

o profissional não se conectava aos objetivos da organização. Ainda nesse estudo, os autores 

observaram que profissionais de TI gostam de trabalhar sozinhos, mas se sentiam engajados 

quando havia uma visão compartilhada dos objetivos organizacionais.  

Pittenger (2015) afirma que profissionais de TI tendem a ser pessoas mais 

introvertidas e trabalham com disciplinas muito específicas, caso semelhante a engenharia e 

contabilidade. Esses profissionais são independentes e de natureza criativa, tendo grande 

dificuldade em alinhamento com organizações tradicionais. O estudo revelou, ainda, que 

influenciar os outros é visto de maneira negativa por esses profissionais, ou seja, 

engajamento não está diretamente ligado à gestão e ao ambiente organizacional, mas sim a 

como o relacionamento pode influenciar diretamente esses profissionais. 

 Pela literatura sobre o tema, e com o embasamento teórico supracitado, propomos 

uma relação negativa entre a liderança abusiva e o engajamento no trabalho, conforme a 

hipótese a seguir. 

H1: Líderes percebidos como abusivos influenciam negativamente o 

engajamento de seus subordinados. 

2.3 Estresse 

 O estresse é um tema bastante estudado na literatura comportamental, psicológica, 

sociológica, psiquiátrica e organizacional. Examinou-se que uma das principais causas de 

morte nos Estados Unidos está associada ao estresse, muitas vezes listada como doença 

cardíaca ou derrame (QUICK et al., 2012). Nesse sentido, a popularidade do estresse como 

tópico de pesquisa entre pesquisadores e praticantes pode ser atribuída aos seus efeitos 

indesejáveis. 

Segundo Quick et al. (2012), o estresse ainda é um termo ambíguo que gera diferentes 

entendimentos, mas pode ser definido como a forma como indivíduos se ajustam ao 

ambiente, o que pode gerar altos níveis de desempenho e saúde até uma profunda angústia. 

Também de acordo com Dahl (2011), o estresse no ambiente de trabalho pode ser positivo, 

na medida em que aumenta a produtividade e a atenção nas tarefas organizacionais, mas 
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requer cautela se atinge um patamar elevado, gerando diversas patologias como depressão e 

insônia, entre outros diversos danos à saúde do trabalhador.  

 Embora não exista uma única causa de estresse, um importante fator é o ambiente de 

trabalho. A intensa competição e a crescente pressão por desempenho afetam a força de 

trabalho. Além disso, fenômenos como o downsizing e a terceirização ampliam o sentimento 

de insegurança e instabilidade, contribuindo para elevar os níveis de estresse e o 

adoecimento de trabalhadores (BLIESE; EDWARDS; SONNENTAG, 2017). 

 Jamal (1984), afirma que o indivíduo que experimenta um alto nível de estresse no 

trabalho passa mais tempo lidando com esse problema do que desempenhando suas funções 

profissionais. Sendo assim, o estresse é um problema tanto para os empregados quanto para 

organizações. Além disso, o estresse pode ser visto como uma reação do indivíduo as 

características do ambiente de trabalho que parecem ameaçadoras e indica um ajuste 

inadequado entre as capacidades dos indivíduos e as demandas do seu trabalho (JAMAL, 

1984). 

Segundo Bliese, Edwards e Sonnentag (2017), a abordagem teórica para o 

entendimento do estresse de maior influência foi a proposta por Lazarus na década de 1960, 

posteriormente expandida na década de 1980 por Lazarus e Folkman. Segundo essa 

abordagem, a experiência do estresse depende fortemente da forma como o indivíduo avalia 

sua situação.  

Com relação aos fatores que causam estresse no ambiente de trabalho, a literatura 

aponta para aspectos físicos, sociais, da tarefa e do papel desempenhado, entre outros. Entre 

os estressores sociais, destacam-se problemas de relacionamento com supervisores e colegas 

de trabalho (SONNENTAG; FRESE, 2012). Desta forma, pode-se considerar que 

empregados que percebem seus líderes como abusivos tenderão a vivenciar maiores níveis 

de estresse, conforme hipótese a seguir.  

H2: Líderes percebidos como abusivos influenciam positivamente o 

estresse de seus subordinados. 

2.4 Intenção de rotatividade 

 Em um mundo globalizado e competitivo, a rotatividade de profissionais torna-se 

uma questão importante para qualquer organização, já que o capital humano pode ser uma 
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importante fonte de vantagem competitiva (HUSELID, 1995; WRIGHT; DUNFORD; 

SNELL, 2001). Nesse sentido, Lee e Rwigema (2005) afirmam que perder pessoas 

capacitadas e centrais para o negócio pode ser caro e perturbador.  

A rotatividade voluntária é geralmente vista como um problema que pode ser evitado. 

Ao mesmo tempo, gera custos irrecuperáveis, já que o investimento de tempo e recursos na 

contratação e no treinamento de quem deixa a organização é perdido para sempre. Além 

desses custos, também pode-se destacar tempo e recursos com a contratação e o treinamento 

do novo empregado, além de despesas associadas à interrupção de serviços e até mesmo a 

perda de clientes. Muitos desses custos são significativos e de difícil mensuração, de forma 

que problemas associados à rotatividade voluntária são, frequentemente, subestimados. 

Além disso, tendem a ser tanto maiores quanto mais alto o empregado estiver na hierarquia 

da organização (CASCIO; BOUDREAU, 2010; RICHER; BLANCHARD; VALLERAND, 

2002; STEEL; GRIFFETH; HOM, 2002). 

Com relação aos fatores associados à rotatividade voluntária de empregados, Richer, 

Blanchard e Vallerand (2002) desenvolveram um modelo que destaca o papel das relações 

sociais desenvolvidas no ambiente trabalho, o sentimento de competência e as características 

da tarefa (RICHER, BLANCHARD; VALLERAND, 2002). Ainda segundo o modelo, esses 

três fatores influenciariam a motivação para o trabalho, que por sua vez afetaria a satisfação 

com o trabalho e a exaustão emocional, culminando com a intenção de rotatividade 

(RICHER, BLANCHARD; VALLERAND, 2002). 

 Um estudo brasileiro com equipes de vendas apontou a relação negativa entre a 

percepção de justiça organizacional e a intenção de rotatividade, evidenciando o papel dos 

gestores – enquanto responsáveis pela distribuição de recompensas – nesse sentido. Segundo 

os autores, essa questão tende a ser ainda mais intensa com profissionais de vendas, já que 

sua remuneração é bastante influenciada pela distribuição de recompensas variáveis 

associadas ao alcance de metas. Essa relação assimétrica entre vendedores e gerentes 

potencializa o desgaste e a tensão no ambiente de trabalho, podendo levar à rotatividade 

(LOPES; MORETTI; ALEJANDRO, 2011)  

Oliveira e Rocha (2017) apontam que a intenção de rotatividade tem sido amplamente 

pesquisada, pois os custos com a perda de funcionários podem ser elevados, incluindo a 

perda de conhecimentos explícitos e tácitos, construídos ao longo do tempo. Em sua 
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pesquisa, as autoras encontram evidências de que o engajamento no trabalho influencia 

negativamente a intenção de rotatividade de trabalhadores.  

 Uma pesquisa realizada por Daderman e Basinska (2016) com enfermeiras polonesas 

revelou que altos conflitos interpessoais, elevada carga de trabalho e baixo vigor 

influenciavam diretamente na intenção de rotatividade dessas profissionais.  Arnoux-Nicolas 

et al. (2016), por sua vez, pesquisaram trabalhadores franceses de diferentes contextos e 

também verificaram uma relação negativa entre condições de trabalho e intenção de 

rotatividade.  

 Numa meta-análise sobre os antecedentes da intenção de rotatividade, Griffeth, Hom 

e Gaertner (2000) identificaram que esta é influenciada tanto por características individuais 

do empregado quanto por fatores situacionais, com destaque para a satisfação no trabalho, e 

ambientais, como as condições do mercado de trabalho.   

Mitchell et al. (2001) observam que, na literatura, a satisfação no trabalho e o 

comprometimento organizacional são as atitudes mais frequentemente associadas à intenção 

de rotatividade. A insatisfação no trabalho e o baixo comprometimento tendem a levar o 

indivíduo a explorar novas alternativas de trabalho, o que pode levar à rotatividade efetiva. 

Lee et al. (2008) também chamam a atenção para o papel do recebimento de uma oferta 

inesperada de trabalho sobre a rotatividade de empregados. 

Mitchell et al. (2001) introduzem o conceito de “trabalho incorporado” (job 

embeddedness), que incluiria as conexões do indivíduo com colegas e grupos de trabalho, a 

percepção de seu vínculo com o trabalho, a organização e a comunidade, e os sacrifícios 

percebidos caso deixasse o trabalho. Os autores pontuam que empregados mais incorporados 

a suas organizações podem trazer inúmeros benefícios, já que tendem a estar menos ausentes, 

a trabalhar mais, a ter melhor desempenho e a engajar-se em comportamentos de cidadania 

organizacional, quando comparados a empregados incorporadas. Os resultados de seu estudo 

mostram que o job embeddedness está negativamente relacionado com a intenção de 

rotatividade e com a rotatividade voluntária, sendo sua variância incremental – acima e além 

da satisfação no trabalho e do comprometimento organizacional – significativa.  

 As práticas de recursos humanos e sua relação com a intenção de rotatividade e a 

rotatividade efetiva também têm sido estudadas. Essas práticas, que incluem recrutamento, 

seleção, treinamento, avaliação de desempenho e remuneração, exercem influência sobre o 
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comportamento dos empregados e seus vínculos com o trabalho e a organização, podendo 

levar à rotatividade (BATT, 2002; HUSELID, 1995; LEE et al., 2018). Huselid (1995) 

mostrou que o alto investimento em práticas de RH está ligado a menor intenção de 

rotatividade e maior produtividade dos funcionários. Batt (2002), por sua vez, observa que 

as práticas de RH, incluindo treinamento e segurança no emprego, impactam positivamente 

o comprometimento organizacional e diminuem a intenção de rotatividade.  

Pesquisa realizada em uma rede hoteleira de Hong Kong apontou os efeitos adversos 

da rotatividade voluntária dos funcionários na indústria de hospitalidade, incluindo maiores 

custos de treinamento e problemas com hóspedes, na medida em que os funcionários 

remanescentes passam a ser mais exigidos e têm dificuldade de entregar um serviço de 

qualidade (KIM; LEE; CARLSON, 2010). O estudo também mostrou que a intenção de 

rotatividade é influenciada pela qualidade da relação entre líder e liderado.  

Resultado semelhante foi encontrado por Aquino et al. (1997), que identificaram uma 

relação negativa entre a satisfação com o supervisor e a intenção de rotatividade, sendo a 

satisfação com o supervisor influenciada pela percepção de justiça interacional. De forma 

análoga, evidências apontam que líderes abusivos podem levar seus subordinados a querer 

deixar a organização em que trabalham (ATWATER et al., 2016; LYU et al., 2019). Tendo 

em vista as evidências encontradas na literatura, é proposta a seguinte hipótese.  

H3: Líderes percebidos como abusivos influenciam positivamente a 

intenção de rotatividade de seus subordinados. 

Além disso, com base nas evidências da estreita relação negativa entre engajamento 

e intenção de rotatividade e entre estresse e intenção de rotatividade, propomos ainda que a 

influência da liderança abusiva na intenção de rotatividade é mediada pelo engajamento e 

pelo estresse.  

H4: a relação positiva entre liderança abusiva e intenção de 

rotatividade é mediada pelo (a) engajamento no trabalho e pelo (b) 

estresse. 

2.5 Avaliações autorreferentes 

 A ênfase nos estudos relacionados a doenças e outros aspectos negativos predominou 

por um longo período nos estudos da psicologia, incluindo a investigação de fenômenos 
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como burnout, estresse e comportamentos contraproducentes. Mais recentemente, o 

movimento de psicologia positiva abriu espaço ao desenvolvimento de pesquisas que 

estivessem atentas aos comportamentos positivos de funcionários com relação a seu trabalho 

(LUTHANS, 2002; LUTHANS; AVOLIO, 2009). Dentre essas abordagens, pode-se 

destacar o construto proposto por Judge et al. (1998) denominado avaliações autorreferentes 

– do inglês, core self-evaluations (CSE). 

 As avaliações autorreferentes são um conceito que representa as avaliações 

fundamentais que as pessoas fazem sobre si mesmas e seu funcionamento no ambiente. 

Indivíduos com avaliações autorreferentes positivas avaliam-se de maneira consistentemente 

favorável em situações rotineiras. Esses indivíduos se consideram capazes, dignos e 

controladores de suas vidas (JUDGE; VAN VIANEN; DE PARTER, 2004).  

De acordo com Judge et al. (1998), as avaliações autorreferentes incluem quatro 

características individuais – autoestima, lócus de controle, otimismo e estabilidade 

emocional – que influenciariam atitudes e comportamentos do trabalho.  

 A autoestima é considerada um autoconceito positivo, ou seja, a pessoa dá a si mesma 

um valor. A estabilidade emocional, por vezes referida por seu inverso, o neuroticismo, é 

definida pela maneira como o indivíduo lida com a ansiedade e a avaliação de seu bem-estar. 

Pessoas com baixa estabilidade emocional tendem a apresentar mau-humor, irritabilidade e 

sintomas físicos. Já a autoeficácia representa o autojulgamento do indivíduo sobre sua 

capacidade de realizar determinada tarefa em diferentes situações. Por fim, lócus de controle 

diz respeito às crenças do indivíduo sobre sua capacidade de influenciar o próprio destino e 

os acontecimentos de sua vida (BONO; JUDGE, 2003; JUDGE et al., 2002). Para medir 

esses quatro traços, Judge et al. (2003) desenvolveram uma escala de 12 itens. 

 Segundo Erez e Judge (2001), membros da equipe com avaliações autorreferentes 

mais altas são mais proativos do que aqueles com avaliações autorreferentes mais baixas, 

por três razões: porque têm mais confiança em sua capacidade de iniciar uma ação, porque 

acreditam que têm a competência para assumir o controle da situação e porque se sentem 

capazes de influenciar os outros. Consequentemente, tendem a expressar seu comportamento 

de liderança, sugerindo em suas equipes maneiras de alcançar os resultados. 

Pessoas com avaliações autorreferentes mais altas também tendem a ter uma 

satisfação no trabalho mais alta, porque acreditam que são valorizados e que seus empregos 
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são significativos. Além disso, também tendem a obter trabalhos mais desafiadores, isto é, 

com níveis mais altos de complexidade. (BONO; JUDGE, 2003; JUDGE et al., 2002). Em 

uma revisão da literatura sobre o tema, Bono e Judge (2003) encontraram evidências de as 

avaliações autorreferentes influenciam positivamente tanto a satisfação quanto o trabalho 

desempenho no trabalho.  

No presente estudo, é proposto que pessoas com maiores avaliações autorreferentes 

têm mais recursos para lidar com líderes abusivos, de forma os impactos da liderança abusiva 

seriam menos intensos em subordinados com mais recursos. Essa perspectiva é avaliada a 

partir das seguintes hipóteses.  

H5: A relação entre liderança abusiva e engajamento é moderada 

pelas avaliações autorreferentes, de forma que a influência da 

liderança abusiva no engajamento é menor quanto maiores as 

avaliações autorreferentes do subordinado. 

H6: A relação entre liderança abusiva e estresse é moderada pelas 

avaliações autorreferentes do subordinado, de forma que a influência 

da liderança abusiva no estresse é menor quanto maiores as avaliações 

autorreferentes do subordinado. 

 
As hipóteses da pesquisa estão apresentadas na Figura 1. 
 

Figura 1 – Modelo Proposto 
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3 MÉTODO  

Para consecução dos objetivos propostos e testes das hipóteses da pesquisa, foi 

conduzido um estudo quantitativo junto a uma amostra de trabalhadores brasileiros, 

empregados em empresas públicas ou privadas, de diferentes setores de atividade, conforme 

procedimentos detalhados a seguir. 

3.1 Procedimentos 

 A pesquisa foi aplicada com apoio da plataforma Qualtrics. O link para acesso ao 

questionário foi compartilhado nas redes de relacionamento das pesquisadoras e em 

publicações pagas no Facebook e no Linkedin. O questionário continha um termo de 

consentimento, que informava a respeito do sigilo das informações coletadas, bem como a 

não identificação dos participantes.  

Dos 303 participantes que acessaram o questionário da pesquisa, 202 estavam aptos 

para participar, por serem funcionários de empresas públicas/privadas (67% do total). Os 

demais 101 que acessaram o questionário não puderam participar da pesquisa ou porque não 

estavam trabalhando ou porque eram autônomos ou donos do próprio negócio. Dos 202 

aptos, 30 foram excluídos por não terem completado a pesquisa, resultando numa amostra 

final de 172 participantes. 

As análises dos dados foram conduzidas com apoio do software estatístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). 

3.2 Medidas 

O questionário da pesquisa foi dividido em seis blocos, incluindo as escalas de 

liderança abusiva, engajamento no trabalho, estresse, avaliações autorreferentes e intenção 

de rotatividade, além de questões para identificação do perfil sociodemográfico da amostra. 

Cada uma das escalas utilizadas está detalhada a seguir. 

Liderança Abusiva: Como não havia uma escala em português previamente 

validada, optou-se pela escala de liderança abusiva proposta por Tepper (2000). Para 

desenvolvimento da escala na língua portuguesa, adotou-se o procedimento de back-

translation, no qual a escala é traduzida para o português por dois profissionais com fluência 

em ambas as línguas e posteriormente retraduzida para o inglês por dois outros profissionais 
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com as mesmas qualificações. Após a análise de todo o material, chegou-se à escala final 

utilizada no estudo. A escala contém 15 itens, avaliados por meio de uma escala de cinco 

pontos, variando de 1 (ele/ela nunca se comporta dessa forma comigo) a 5 (ele/ela com muita 

frequência se comporta dessa forma comigo).  

 Engajamento: foi utilizada a escala de engajamento no trabalho de Utrecht (Utrecht 

Work Engagement Scale – UWES), desenvolvida por Schaufeli e Bakker (2003). Essa escala 

é composta de nove itens avaliados por meio de uma escala de sete pontos, variando de 0 

(nunca) a 6 (todos os dias). A escala mede três aspectos do engajamento: vigor, absorção e 

dedicação. Para essa pesquisa utilizou-se a versão brasileira do questionário, validada por 

Vasquez et al. (2015). 

 Estresse: para medir os níveis de estresse, utilizou-se a escala formulada por 

Anderson, Coffey e Byerley (2002), adotada em amostras brasileiras por Oliveira, Cavazotte 

e Paciello (2013). Essa escala é composta de sete itens, mensurados por uma escala de cinco 

pontos, variando de 1 (nunca) a 5 (muitas vezes).  

 Avaliações autorreferentes: utilizou-se a escala de avaliações autorreferentes, 

desenvolvida por Judge, Bono e Thoresen (2003), traduzida e validada em amostras 

brasileiras por Ferreira et al. (2013). A escala contém 12 itens – para avaliação dos construtos 

autoestima, autoeficácia, lócus de controle e estabilidade emocional –, mensurados por meio 

de escala Likert de cinco pontos, variando de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo 

totalmente). 

 Intenção de rotatividade: optou-se pela escala proposta por Jensen, Patel e 

Messersmith (2013), composta por quatro itens mensurados por meio de uma escala Likert 

de sete pontos, variando de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente). 

Perfil sociodemográfico: foram incluídas as variáveis de controle gênero (0 = 

feminino; 1 = masculino), idade, grau de instrução, tempo de empresa (em anos) e tipo de 

empresa (0 = pública/governo; 1 = privada/ONG). 

3.3 Perfil da amostra 

 A amostra de 172 participantes apresentou o sexo masculino como predominante, 

com 55% do total. A idade entre os entrevistados variou de 20 a 65 anos (média de 39,4 

anos). Do total dos participantes, 75% possui pós-graduação e a maior parte trabalhava em 
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empresas públicas (59%). Com relação ao tempo de empresa, 51% trabalham há 11 anos ou 

mais. A Tabela 1 detalha o perfil dos participantes.  

Tabela 1 – Perfil da Amostra  
Característica N= 172 % 

Gênero Feminino 77 45% 

Masculino 95 55% 
Idade 20 a 29 anos 29 17% 

30 a 39 anos 54 31% 

40 a 49 anos 70 41% 

50 ou mais 19 11% 
Grau de Instrução Ensino Médio 15 9% 

Ensino Superior 28 16% 

Pós-Graduação/ Especialização 84 49% 

Mestrado e Doutorado 45 26% 
Tempo de Empresa 1 a 5 anos 54 31% 

6 a 10 anos 30 17% 

11 a 20 anos 36 21% 

21 ou mais anos 52 30% 
Tipo de Empresa Privada/ONG 71 41% 

Pública/Governo 101 59% 
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4 RESULTADOS 

4.1 Análises Preliminares 

 Iniciando as análises preliminares, obteve-se a estatística de confiabilidade das 

escalas, medida pelo Alfa de Cronbrach, conforme apresentado na Tabela 2. Todos os 

valores foram superiores a 0,7, de forma que as escalas podem ser consideradas adequadas 

(HAIR et al., 2009). 

Tabela 2 – Estatísticas de Confiabilidade das Escalas 

Escalas Alfa de Cronbach No. de Itens 
1. Liderança Abusiva 0,95 15 
2. Engajamento 0,95 9 
3. Estresse 0,89 7 
4. Avaliações Autorreferentes 0,85 12 
5. Intenção de Rotatividade 0,89 4 

 

 

Com relação à normalidade das escalas, o teste de Kolmogorov-Smirnov foi aplicado, 

indicando padrões de não-normalidade. No entanto, a análise dos gráficos Q-Q Normal não 

apontou desvios significativos da normalidade, com exceção da escala de liderança abusiva. 

A Tabela 3 apresenta as médias, os desvio-padrão e as correlações. Conforme se pode 

observar, todas as correlações entre as variáveis do estudo foram significativas. Vale 

destacar que a liderança abusiva está negativamente correlacionada com o engajamento e 

positivamente correlacionada ao estresse e à intenção de rotatividade, em linha com as 

hipóteses do estudo. De forma análoga, o engajamento está negativamente correlacionado à 

intenção de rotatividade, enquanto o estresse está positivamente correlacionado à intenção 

de rotatividade, também como esperado.  
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Tabela 3 – Médias, Desvio-Padrão e Correlações 

  Média Desvio 
Padrão 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Liderança abusiva 1,71 ,82 1         

2 Engajamento 4,75 1,47 -,51** 1        

3 Estresse 3,66 ,82 ,39** -,31** 1       

4 Avaliações Autorreferentes 3,66 ,69 -,21** ,43** -,31** 1      

5 Intenção de Rotatividade 3,27 1,88 ,52** -,56** ,36** -,20** 1     

6 Gênero 0,55 ,50 -,22** ,25** -,17* ,12 -,31** 1    

7 Idade 39,38 8,68 -,33** ,33** -,14 ,12 -,37** ,28** 1   

8 Grau de Instrução 3,92 ,88 -,33** ,26** -,01 ,06 -,32** ,22** ,48** 1  

9 Tempo de empresa 12,06 7,46 -,21** ,30** -,13 ,05 -,45** ,49** ,54** ,36** 1 

10 Tipo de Empresa 0,41 ,49 ,17* -,17* ,02 ,00 ,41** -,50** -,31** -,36** -,62** 

     *. A correlação é significativa no nível 0,05. 
     **. A correlação é significativa no nível 0,01.
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4.2 Análises de Regressão 

 Nesta seção são apresentadas as análises de regressão linear múltipla conduzidas para o 

teste das hipóteses do estudo. As variáveis de controle incluídas nessas análises foram gênero, 

idade, escolaridade, tempo de empresa e tipo de empresa. Para os testes das hipóteses que 

envolvem moderações, foram criados coeficientes de interação a partir do produto da liderança 

abusiva pelas avaliações autorreferentes, conforme assinalam Baron e Kenny (1986). 

A hipóteses H1 e H5 trataram, respectivamente, da influência da liderança abusiva sobre 

o engajamento dos subordinados e do papel das avaliações autorreferentes como moderadora 

dessa relação. Os resultados estão apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Análise de Regressão – Engajamento no Trabalho 

Modelo B t Sig. R2 DR2 

1 (Constante) 2,007 3,047 ,003 

 ,16*** 

Gênero ,450 1,784 ,076 
Idade ,031 2,014* ,046 
Grau de Instrução ,208 1,481 ,141 
Tempo de empresa ,028 1,335 ,184 
Tipo de Empresa ,279 ,967 ,335 

2 (Constante) 3,280 5,169 ,000 

,31 ,15*** 

Gênero ,278 1,202 ,231 
Idade ,016 1,122 ,264 
Grau de Instrução ,051 ,390 ,697 
Tempo de empresa ,030 1,612 ,109 
Tipo de Empresa ,247 ,941 ,348 
Liderança Abusiva -,647 -6,015*** ,000 

3 (Constante) 3,477 5,918 ,000 

,41 ,10*** 

Gênero ,157 ,732 ,465 
Idade ,012 ,887 ,376 
Grau de Instrução ,065 ,543 ,588 
Tempo de empresa ,032 1,843 ,067 
Tipo de Empresa ,152 ,626 ,532 
Liderança Abusiva -,552 -5,461*** ,000 
Avaliações Autorreferentes ,496 5,405*** ,000 

4 (Constante) 3,424 5,918 ,000 

,44 ,02** 

Gênero ,142 ,673 ,502 
Idade ,013 ,970 ,334 
Grau de Instrução ,055 ,465 ,643 
Tempo de empresa ,032 1,886 ,061 
Tipo de Empresa ,175 ,730 ,466 
Liderança abusiva -,579 -5,787*** ,000 
Avaliações Autorreferentes ,448 4,861*** ,000 
Lid.Abusiva x Av.Autorreferentes -,273 -2,528** ,012 

Obs.: ** p<0,01, *** p< 0,001. 
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 De acordo com a Tabela 4, pode-se perceber que no Modelo 1, que envolve apenas as 

variáveis de controle, apenas a idade se mostrou significativa, indicando que trabalhadores mais 

velhos são mais engajados do que os mais jovens. No modelo 2, que incluiu a Liderança 

Abusiva, observou-se que esta variável foi estatisticamente significativa, indicando que líderes 

percebidos como abusivos influenciam de modo negativo o engajamento de seus subordinados, 

corroborando H1. No modelo 3, incluindo a variável Avaliações Autorreferentes, verificou-se 

que esta também foi estatisticamente significativa, indicando que trabalhadores mais positivos 

a respeito de si mesmos são mais engajados. Por fim, no Modelo 4 testou a hipótese da 

moderação. A inclusão do termo de interação ampliou de forma significativa a variância 

explicada pelo modelo (DR2 = 0,02, p<0,05), corroborando H5. 

No entanto, o efeito da moderação foi oposto ao esperado, conforme mostra o Gráfico 

1. A hipótese previa que pessoas com avaliações autorreferentes maiores seriam menos 

influenciadas por líderes abusivos.  

Gráfico 1 – Efeito da Liderança Abusiva no Engajamento em função das Avaliações 
Autorreferentes 
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O que os resultados obtidos sugerem é que líderes muito abusivos influenciam de forma 

relativamente equivalente o engajamento de seus liderados. Por outro lado, trabalhadores com 

elevadas avaliações autorreferentes, quando subordinados a líderes pouco abusivos, são 

significativamente mais engajados do que trabalhadores com baixas avaliações autorreferentes. 

Desta forma, o efeito deletério de líderes abusivos parece ser maior para trabalhadores com 

elevadas avaliações autorreferentes. 

Em seguida, foram testadas as hipóteses H2 e H6, relativas à influência da liderança 

abusiva no estresse dos liderados e ao papel das avaliações autorreferentes como moderadora 

dessa relação. Os resultados estão apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5 – Análise de Regressão – Estresse 

Modelo B t Sig. R2 DR2 
1 (Constante) 4,209 10,867 ,000 

 ,05 

Gênero -,277 -1,865 ,064 
Idade -,011 -1,218 ,225 
Grau de Instrução ,068 ,822 ,412 
Tempo de empresa -,011 -,895 ,372 
Tipo de Empresa -,226 -1,334 ,184 

2 (Constante) 3,536 9,280 ,000 

,19*** ,14 

Gênero -,186 -1,338 ,183 
Idade -,003 -,359 ,720 
Grau de Instrução ,151 1,932 ,055 
Tempo de empresa -,012 -1,090 ,277 
Tipo de Empresa -,209 -1,330 ,185 
Liderança abusiva ,342 5,300*** ,000 

3 (Constante) 3,463 9,313 ,000 

,24** ,05 

Gênero -,141 -1,040 ,300 
Idade -,002 -,179 ,858 
Grau de Instrução ,145 1,912 ,058 
Tempo de empresa -,013 -1,177 ,241 
Tipo de Empresa -,175 -1,135 ,258 
Liderança abusiva ,307 4,805*** ,000 
Avaliações Autorreferentes -,182 -3,141** ,002 

4 (Constante) 3,473 9,320 ,000 

,24 ,00 

Gênero -,139 -1,018 ,310 
Idade -,002 -,198 ,843 
Grau de Instrução ,147 1,933 ,055 
Tempo de empresa -,013 -1,179 ,240 
Tipo de Empresa -,179 -1,160 ,248 
Liderança abusiva ,312 4,848*** ,000 
Avaliações Autorreferentes -,174 -2,921** ,004 
Lid.Abusiva x Av.Autorreferentes ,051 ,725 ,469 

Obs.: ** p<0,01, *** p< 0,001. 
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Com relação ao estresse, o Modelo 1, que envolve apenas as variáveis de controle, não 

foi significativo. No modelo 2, que incluiu a Liderança Abusiva, observou-se que esta variável 

foi estatisticamente significativa, indicando que líderes percebidos como abusivos influenciam 

contribuindo para aumentar o estresse de seus subordinados, corroborando H2. No modelo 3, 

incluindo a variável Avaliações Autorreferentes, verificou-se que esta também foi 

estatisticamente significativa, indicando que trabalhadores mais positivos a respeito de si 

mesmos são menos afetados pelo estresse. Por fim, no Modelo 4 testou-se a hipótese a respeito 

da moderação. O termo de interação não foi significativo, de forma que não foi possível 

corroborar H6. O Gráfico 2 evidencia esses resultados. 

Gráfico 2 – Efeito da Liderança Abusiva no Estresse em função das Avaliações 
Autorreferentes 
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foi estatisticamente significativa, indicando que líderes percebidos como abusivos influenciam 

positivamente a intenção de rotatividade de seus subordinados. Na literatura não acadêmica, 

uma frase comum é a de que “profissionais escolhem empresas, mas deixam seus líderes”. Este 

resultado também ficou evidenciado neste estudo, na medida em que houve suporte a H3.  

Além disso, o tempo de empresa e o tipo de empresa também foram significativos. Como 

no Modelo 1, profissionais com mais tempo de empresa apresentaram menor propensão a deixar 

suas organizações. O mesmo foi observado com empregados de empresas públicas, 

relativamente aos de empresas privadas, resultado também esperado se considerarmos que esses 

trabalhadores gozam de estabilidade e, em alguma medida, optam por organizações públicas ou 

governamentais para obter esta estabilidade.   

Tabela 6 – Análise de Regressão – Intenção de Rotatividade 

Modelo B t Sig. R2 DR2 
1 (Constante) 5,811 7,403 ,000  ,26*** 

Gênero -,244 -,813 ,418 
Idade -,029 -1,578 ,116 
Grau de Instrução -,232 -1,388 ,167 
Tempo de Empresa -,051 -2,065* ,040 
Tipo de Empresa ,640 1,862 ,064 

2 (Constante) 2,565 2,950 ,004 0,41 ,15*** 
Gênero -,029 -,105 ,916 
Idade -,010 -,604 ,547 
Grau de Instrução -,036 -,233 ,816 
Tempo de Empresa -,054 -2,449* ,015 
Tipo de Empresa ,681 2,203* ,029 
Liderança Abusiva ,955 6,381*** ,000 

Obs.: * p<0,05, *** p< 0,001. 
 

Por fim, foi conduzido o Teste de Sobel (BARON; KENNY, 1986) para avaliar o efeito 

mediador do engajamento (H4a) e do estresse (H4b) na relação entre liderança abusiva e 

intenção de rotatividade. Tanto no caso do engajamento (z=5,79; p<0,001) quanto do estresse 

(z=3,68; p<0,001), as hipóteses foram confirmadas.  

O Quadro 1 a seguir sintetiza os resultados das análises. 
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Quadro 1 – Síntese dos Resultados 

Hipótese Resultado 

H1 Liderança abusiva à engajamento Suportada 

H2 Liderança abusiva à estresse Suportada 

H3 Liderança abusiva à intenção de rotatividade Suportada 

H4a O engajamento é mediador da relação entre 
liderança abusiva e intenção de rotatividade Suportada 

H4b O estresse é mediador da relação entre liderança 
abusiva e intenção de rotatividade Suportada 

H5 As avaliações autorreferentes moderam a relação 
entre liderança abusiva e engajamento Não suportada 

H6 As avaliações autorreferentes moderam a relação 
entre liderança abusiva e estresse Não suportada 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Os estudos sobre a liderança abrangem uma vasta gama de temas e abordagens, em que 

são investigadas tanto a perspectiva dos líderes quanto dos liderados. O presente estudo teve 

como propósito analisar a liderança com enfoque menos idealizado, lançando luz sobre o lado 

hostil da liderança, com foco nas consequências da liderança abusiva sobre os liderados. Desta 

forma, busca-se contribuir para a literatura sobre um tema ainda pouco pesquisado no Brasil. 

Além disso, a temática da liderança abusiva vem ganhando relevância acadêmica, na medida 

em que afeta tanto os empregados quanto as organizações, com efeitos negativos sobre seu 

desempenho.   

Mais especificamente, procurou-se avaliar a influência da liderança abusiva sobre o 

engajamento no trabalho, os níveis de estresse e a intenção de rotatividade, além do possível 

efeito moderador de diferenças individuais – medidas por meio das avaliações autorreferentes 

– sobre a relação entre a liderança abusiva e suas consequências para o trabalhador. Por fim, 

também foi avaliado o efeito mediador do engajamento e do estresse na relação entre liderança 

abusiva e intenção de rotatividade.  

 A pesquisa, de caráter quantitativo, contou com a participação de 172 empregados de 

empresas públicas e privadas. A amostra foi composta predominantemente por servidores 

públicos (59%), com pós-graduação (75%) e 39 anos em média. Verificou-se, ainda, uma leve 

predominância do gênero masculino (55%). As análises de correlação mostraram que a 

liderança abusiva está negativamente relacionada com o engajamento e positivamente 

relacionada ao estresse e à intenção de rotatividade, em linha com as hipóteses do estudo.  

 A primeira hipótese do estudo (H1), que propõe que líderes percebidos como abusivos 

influenciam negativamente o engajamento de seus subordinados, foi confirmada. Em seguida 

foi avaliado o papel moderador das avaliações autorreferentes sobre essa relação (H5). A 

moderação foi confirmada, indicando que o efeito deletério de líderes abusivos é maior para 

trabalhadores com elevadas avaliações autorreferentes. 

Sobre o estresse, pesquisas evidenciam que o construto está diretamente relacionado à 

diminuição de saúde e do bem-estar dos funcionários, produzindo maior rotatividade, 

absenteísmo e baixo desempenho. O estresse é um tema amplamente estudado na literatura e 

está associado a uma das principais causas de morte nos Estados Unidos. Embora não exista 

uma única causa, a literatura aponta que o ambiente de trabalho é um importante determinante 
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desta patologia, indicando um ajuste inadequado entre características do indivíduo e seu 

ambiente de trabalho.  

A hipótese segundo a qual líderes percebidos como abusivos influenciam positivamente 

o estresse de seus subordinados (H2) foi confirmada. Por outro lado, o efeito moderador das 

avaliações autorreferentes sobre esta relação (H6) não foi confirmada. Em outras palavras, 

líderes abusivos contribuem para o estresse de seus subordinados, independentemente de como 

estes se autoavaliam. 

Com relação à intenção de rotatividade, foi verificado que a liderança abusiva influencia 

positivamente o desejo do subordinado de deixar a organização (H3) e que esta relação é 

mediada pelo engajamento (H4a) e pelo estresse (H4b). Também se verificou que o tempo de 

empresa e tipo de empresa foram significativos, de forma que funcionários com maior tempo 

de empresa e que trabalham em empresas públicas têm menor propensão a deixar suas 

organizações. A relação negativa entre tempo de empresa e intenção de rotatividade encontra 

amplo amparo na literatura (RUBENSTEIN et al., 2018). Esse resultado sugere que a liderança 

abusiva, além do efeito negativo sobre os subordinados, pode causar danos à organização, na 

medida em que leva à perda dos conhecimentos dos empregados que saem e aumenta os custos 

associados à contratação de novos empregados.  

Em resumo, os resultados da pesquisa mostram que líderes percebidos como abusivos 

diminuem o engajamento e aumentam o estresse, potencializando a intenção de rotatividade de 

seus subordinados. Nesse sentido, se as organizações quiserem minimizar os riscos de perder 

empregados, é necessário investir em ações de seleção e de treinamento de líderes, assim como 

na promoção de um ambiente que fortaleça valores como colaboração, consistência, 

transparência, respeito e ética (ERICKSON et al., 2015). 

Esta pesquisa contou com a participação de um conjunto de empregados de empresas 

públicas e privadas de diferentes setores da economia. No entanto, a amostra foi obtida por 

conveniência, a partir da rede de relacionamentos da autora, de forma que os resultados não 

podem ser generalizados para o conjunto da população. Nesse sentido, sugere-se a replicação 

deste estudo com amostras maiores e mais representativas, cabendo destacar que os 

participantes deste estudo tinham escolaridade relativamente alta. Também pode ser 

interessante a condução de novas investigações sobre o papel das diferenças individuais sobre 

as consequências da liderança abusiva. Por fim, cumpre apontar que todas as variáveis 

pesquisadas foram obtidas a partir dos relatos dos próprios participantes e em um único 



 

 

45 

momento do tempo. Nesse sentido, sugere-se a condução de estudos com abordagens mais 

sofisticadas, incluindo a obtenção de dados advindos dos próprios líderes e de seus liderados 

ou dados longitudinais.  
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APÊNDICE – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

Caro(a) colega, 

  

Estamos interessados em compreender como você se sente em relação ao seu trabalho 
atual. Pedimos que você responda algumas perguntas sobre o assunto. Esteja certo de que suas 
respostas serão mantidas completamente confidenciais. 

O estudo leva em torno de 5-10 minutos para ser concluído e sua participação nesta pesquisa é 
muito importante. Se você desejar entrar em contato com o principal pesquisador no estudo 
para discutir esta pesquisa, envie um e-mail para priscila.naj@gmail.com.   

Ao clicar no botão abaixo, você reconhece que sua participação no estudo é voluntária, que 
você tem 18 anos de idade e que está ciente de que você pode optar por encerrar sua participação 
no estudo a qualquer momento e por qualquer motivo. 

Grata pela sua participação. 

Priscila Sarmento Najnudel  
Aluna do Mestrado Executivo em Gestão Empresarial 
EBAPE/FGV 
 

 

Pergunta Filtro 
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Liderança Abusiva 
Por favor, indique em que medida o seu atual superior imediato exibe os seguintes 
comportamentos em relação a você, considerando a escala seguir. 
 
1 = Ele/ela nunca se comporta dessa forma comigo. 
2 = Ele/ela raramente se comporta dessa forma comigo. 
3 = Ele/ela ocasionalmente se comporta dessa forma comigo. 
4 = Ele/ela com alguma frequência se comporta dessa forma comigo. 
5 = Ele/ela com muita frequência se comporta dessa forma comigo. 
 

Meu superior imediato ... 

1. Me ridiculariza, zomba de mim. 
2. Me diz que meus pensamentos e sentimentos são estúpidos. 
3. Me ignora. 
4. Me deprecia na frente de outras pessoas. 
5. Invade minha privacidade. 
6. Me faz lembrar de meus erros e falhas do passado.  
7. Não me dá crédito por meus esforços. 
8. Joga a culpa em mim para se livrar de constrangimentos. 
9. Quebra promessas feitas. 
10. Desconta em mim quando está irritado(a) por outras razões. 
11. Fala mal de mim para outras pessoas.  
12. É grosso(a) comigo. 
13. Me impede de interagir com meus colegas de trabalho. 
14. Me chama de incompetente. 
15. Mente para mim. 

 
 
Você e seu trabalho 

Por favor, leia atentamente cada um dos itens a seguir e responda o quanto você já 
experimentou o que é relatado em relação a seu trabalho, conforme a escala a seguir. 
 

Nunca Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Regular- 
mente 

Muitas 
vezes 

Quase 
sempre Sempre 

0 1 2 3 4 5 6 

Nenhuma 
vez 

Algumas 
vezes 

por ano 

Uma vez ou 
menos por 

mês 

Algumas 
vezes 

por mês 

Uma vez 
por 

semana 

Algumas 
vezes 

por semana 

Todos 
os dias 
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1. Em meu trabalho, me sinto cheio(a) de energia. 
2. No trabalho, me sinto com força e vitalidade. 
3. Estou entusiasmado(a) com meu trabalho. 
4. Meu trabalho me inspira. 
5. Quando me levanto pela manhã, tenho vontade de ir trabalhar. 
6. Sinto-me feliz quando trabalho intensamente. 
7. Tenho orgulho do trabalho que realizo. 
8. Sinto-me envolvido(a) com o trabalho que faço. 
9. “Deixo-me levar” pelo meu trabalho. 

 

Estresse 
A partir da escala a seguir e considerando os últimos três meses, com que frequência: 

1 2 3 4 5 

Nunca Quase nunca Nem muito nem 
pouco Algumas vezes Muitas vezes 

  

1. Você se sentiu emocionalmente exaurido pelo seu trabalho? 
2. Você se sentiu usado ao final de um dia de trabalho? 
3. Você se sentiu cansado quando você acordou pela manhã e teve que enfrentar mais um 

dia de trabalho na sua empresa? 
4. Você se sentiu esgotado profissionalmente ou estressado com seu trabalho? 
5. Você se sentiu incomodado por pequenos problemas de saúde tais como dores de 

cabeça, insônia, ou perturbações estomacais? 
6. Você se sentiu nervoso e estressado? 
7. Você percebeu que não poderia lidar com todas as coisas que tinha que fazer? 

 

Características pessoais (core self-evaluations) 

A partir da escala apresentada abaixo, indique o quanto você concorda ou discorda de cada 
uma das seguintes afirmativas. 
 

discordo 
totalmente 1 2 3 4 5 concordo 

totalmente 
 

1. Tenho confiança que alcançarei o sucesso que mereço na vida. 
2. Às vezes me sinto deprimido(a). (*) 
3. Quando eu tento, geralmente sou bem-sucedido(a). 
4. Às vezes, quando falho, eu me sinto inútil e sem valor. (*) 
5. Tenho êxito nas tarefas/atividades que desempenho. 
6. Às vezes, sinto que NÃO tenho controle sobre o que acontece em meu trabalho. (*) 
7. De forma geral, estou satisfeito comigo mesmo(a). 
8. Tenho dúvidas sobre minha competência. (*) 
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9. Eu determino o que irá acontecer na minha vida. 
10. Eu sinto que NÃO tenho controle sobre o sucesso na minha carreira. (*) 
11. Sou capaz de lidar bem com a maior parte dos meus problemas. 
12. Há momentos em que, para mim, as coisas parecem sombrias e sem perspectivas. (*) 

(*) Invertido 
 
 
Intenção de deixar a organização 

Em que medida você concorda ou discorda de cada uma das seguintes afirmações, conforme a 
escala abaixo. 
 

discordo 
totalmente 1 2 3 4 5 6 7 concordo 

totalmente 
 

1. Eu penso muito em deixar a organização em que trabalho atualmente. 
2. Estou sempre à procura de um emprego melhor. 
3. É provável que procure um outro emprego nos próximos 12 meses. 
4. Não há muito a ganhar ficando no meu emprego atual. 

 
 
Informações profissionais e pessoais 

Gênero 

Feminino  
Masculino 

 

Idade:  ____ anos. 

 

Grau de Instrução (por favor, informe o nível mais alto que concluiu). 

Ensino Fundamental 
Ensino Médio 
Ensino Superior  
Pós-Graduação / Especialização 
Mestrado 
Doutorado 
 

Há quantos anos você trabalha nesta empresa? ____ anos. 

 
Tipo de empresa em que trabalha 

Privada/ONG/Terceiro setor 
Pública/Governo  

 


