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

A INFLUÊNCIA DO GÊNERO E DO COMPORTAMENTO DO LÍDER NA
QUALIDADE DA RELAÇÃO LÍDER-LIDERADO E NA SATISFAÇÃO NO
TRABALHO

DISSERTAÇÃO APRESENTADA À ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E
DE EMPRESAS PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE

DENISE MATHIAS VIANA
RIO DE JANEIRO- 2021

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS

DENISE MATHIAS VIANA

A INFLUÊNCIA DO GÊNERO E DO COMPORTAMENTO DO LÍDER NA
QUALIDADE DA RELAÇÃO LÍDER-LIDERADO E NA SATISFAÇÃO NO
TRABALHO

RIO DE JANEIRO
2021
2

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS

DENISE MATHIAS VIANA

A INFLUÊNCIA DO GÊNERO E DO COMPORTAMENTO DO LÍDER NA
QUALIDADE DA RELAÇÃO LÍDER-LIDERADO E NA SATISFAÇÃO NO
TRABALHO

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado
Executivo Profissional, da Escola Brasileira de
Administração Pública e de Empresas da Fundação
Getúlio Vargas como requisito parcial para obtenção
do título de Mestre em Administração.
Orientadora: Professora Dra. Lucia B. Oliveira

RIO DE JANEIRO
2021
3

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema de Bibliotecas/FGV

Viana, Denise Mathias
A influência do gênero e do comportamento do líder na qualidade da
relação líder-liderado e na satisfação no trabalho / Denise Mathias Viana. –
2021.
71 f.
Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração Pública e
de Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa.
Orientadora: Lucia B. Oliveira.
Inclui bibliografia.
1. Liderança. 2. Comportamento organizacional. 3. Clima organizacional.
4. Satisfação 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

Elaborada por Márcia Nunes Bacha – CRB-7/4403

4

5

Dedico este trabalho ao meu marido, Vinicius
Jorge Viana, e ao meu filho, Bruno Mathias
Viana, pelo suporte financeiro e emocional,
pelo incentivo dado nos momentos difíceis que
surgiram ao longo do curso, pela enorme
compreensão e apoio nos momentos em que eu
estava distante, concentrada em meus estudos,
e acima de tudo por terem sempre acreditado
neste momento.

6

AGRADECIMENTOS

Agradeço,
A Deus, pela saúde, força e inspiração necessárias para superar os imensos desafios impostos
ao longo do ano de 2020;
À professora Lucia Oliveira, pelo alto nível de seriedade, comprometimento, competência,
dedicação e apoio demonstrados ao longo da orientação do projeto, e pela sua enorme
disponibilidade ao longo de toda essa jornada;
Aos demais professores do curso de mestrado Executivo em Gestão Empresarial da FGV, que
muito contribuíram para o enriquecimento de minhas reflexões, tanto profissional quanto
pessoalmente;
Aos mestrandos da turma 2019, pelo enorme companheirismo, grandes amizades construídas
ao longo do curso, pelos maravilhosos momentos de descontração e pela troca de experiências
e de ideias ao longo do curso. São lembranças e amizades que levarei para sempre.
Ao meu marido e meu filho, os grandes amores da minha vida, pelo enorme apoio sempre
demonstrados e por estarem sempre ao meu lado em todos os momentos.

7

RESUMO
Objetivo – Este trabalho teve como objetivo compreender como os comportamentos comunais,
agênticos e andróginos dos líderes influenciam a qualidade da relação líder-liderado (LMX) e
a satisfação no trabalho dos liderados. Buscou-se, também, compreender em que medida o
gênero – do líder, do liderado e da díade líder-liderado – exerce interferência nesses resultados.
Metodologia – O estudo, de natureza quantitativa, contou com a participação de 441
empregados de organizações públicas e privadas de diferentes tamanhos e setores de atividade.
As hipóteses foram testadas por meio de análises de variância (ANOVA) e regressão linear
múltipla.
Resultados – Os resultados mostraram que a qualidade da relação líder-liderado (LMX) e a
satisfação no trabalho é maior entre subordinados cujos líderes possuem comportamentos
comunais e andróginos, quando comparados aos agênticos. Além disso, as evidências
mostraram que o gênero (do líder, do liderado e da díade líder-liderado) não influencia esses
resultados de forma significativa.
Limitações – A amostra foi obtida por conveniência e todas as perguntas foram respondidas
em um único momento do tempo.
Contribuições práticas – Os resultados deste estudo apontaram para a importância de líderes
efetivamente preocupados com seus subordinados, ou seja, com comportamentos comunais ou
andróginos, o que pode orientar ações concretas de desenvolvimento de lideranças nas
organizações. Ao evidenciar a maior relevância dos comportamentos do líder, relativamente ao
gênero, espera-se contribuir para a maior diversidade de gênero nas posições de liderança.
Contribuições para a sociedade – Espera-se que os resultados deste estudo promovam o
debate e o desenvolvimento de ações concretas para a maior inserção das mulheres em funções
executivas.
Originalidade – No contexto brasileiro, observa-se uma carência de estudos quantitativos
sobre as relações entre gênero e comportamentos da liderança e as percepções e atitudes dos
liderados.
Palavras-chave: Liderança; Comportamentos do Líder; Comportamentos da Liderança;
Gênero; LMX; Satisfação no Trabalho.
Categoria: Dissertação de Mestrado.
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ABSTRACT
Objective – This study aimed to analyze how communal, agentic and androgynous leader
behaviors influence leader-member exchange quality (LMX) and employee satisfaction. It also
sought to understand whether the gender (of the leader, the member and the leader-member
dyad) has impact on these results.
Methodology – The study, of quantitative nature, had the participation of 441 employees from
organizations of different sizes and activity sectors. The hypotheses were tested using analysis
of variance (ANOVA) and multiple linear regression.
Results – The results showed that leader-member exchange quality (LMX) and employee
satisfaction is higher among subordinates whose leaders have communal and androgynous
behaviors, when compared to agentic leaders. In addition, the results also showed that the
gender (of the leader, the member or the leader-member dyad) does not generate significant
changes in these results.
Limitations – The data was obtained from a convenience sample and all questions were
answered at a single point in time.
Practical contributions – The results of this study pointed to the importance of leaders
genuinely concerned with their subordinates, that is, with communal or androgynous behaviors,
which can guide concrete actions for leadership development in organizations. By highlighting
the greater relevance of the leader's behaviors, relative to his/her gender, we hope to contribute
to the greater gender diversity in leadership positions.
Contributions to society – We hope that the results of this study promote the debate and the
development of concrete actions for a greater women participation in executive functions.
Originality – In the Brazilian context, there is a lack of quantitative studies on the relationships
between gender and leadership behaviors, and the perceptions and attitudes of subordinates.
Keywords: Leadership; Leadership Behaviors; Behaviors of the Leader; Gender; LMX;
Employee Satisfaction.
Category: Master's Thesis.
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1

INTRODUÇÃO

Os resultados de uma organização dependem, em grande medida, da capacidade de seus líderes
de motivar, engajar e conduzir seu grupo ao alcance das metas (CHOI; KIM; KANG, 2017).
Por essa razão, o tema liderança tem sido foco de inúmeros estudos acadêmicos (AMUNDSEN;
MARTINSEN, 2015; AVOLIO; WALUMBWA; WEBER, 2009) e experimentos corporativos,
especialmente num mundo em constante mudança, e de forma cada vez mais acelerada.
O fenômeno da liderança vem sendo analisado a partir de múltiplas perspectivas, sendo uma
delas a que busca relacionar as características e comportamentos dos líderes com seus
resultados (NORTHOUSE, 2013). Spence e Helmreich (1978), por exemplo, analisaram o
papel dos comportamentos agênticos, comunais e andróginos dos líderes. Enquanto os
comportamentos agênticos são associados aos homens e os comunais às mulheres, líderes
andróginos são aqueles que demonstram possuir ambos os comportamentos de forma
equivalente. Mais recentemente, Gartzia e Baniandrés (2019) estudaram a influência desses
comportamentos nos líderes e os seus efeitos sobre a satisfação e a lealdade dos subordinados,
buscando compreender, também, a correlação existente entre os comportamentos do líder e seu
gênero.
Outro tema que tem atraído a atenção dos pesquisadores é o da liderança feminina, relacionado
à baixa presença de mulheres em posições de liderança quando comparadas aos homens
(HUANG et al., 2019). Alguns estudos apontam diferenças nas características de gestão
(DIEHL; OWEN; YOUNGBLADE, 2004), outros citam a interferência dos estereótipos
(SCHEIN et al., 1996) e o preconceito (EAGLY; KARAU, 2002) na decisão de contratação de
líderes mulheres como causa dessa discrepância.
Os resultados do último Global Gender Gap Report (2020) mostram que o Brasil vem
progredindo nos últimos anos, mas ainda ocupa a 92ª posição no ranking mundial de lacunas
de gênero. Considerando os países da América Latina, o Brasil ocupa o 22º lugar entre 25 países
e está quase 90 posições atrás da Nicarágua (5º), país com melhor desempenho da região.
Apesar de haver uma proporção maior de mulheres matriculadas, tanto na educação secundária
quanto na superior, as diferenças de gênero permanecem grandes.
Por outro lado, evidências vêm demonstrando que a diversidade tem efeitos positivos sobre a
capacidade de inovação, a colaboração em equipe, a criatividade e o desempenho
organizacional (VAN DER VEGT; JANSSEN, 2003; BASSETT-JONES, 2005; SAXENA,
13

2014; DELLOITTE-AUSTRALIA, 2013). Por essas razões, têm crescido as iniciativas voltadas
à ampliação da presença feminina na liderança das organizações.
Desta forma, o presente trabalho foi elaborado visando contribuir para a literatura sobre
liderança feminina e seus desdobramentos. Mais especificamente, a pesquisa teve como
propósito compreender como comportamentos comunais, agênticos e andróginos dos líderes
interferem na qualidade da relação líder-liderado (LMX) e na satisfação no trabalho dos
liderados, e em que medida o gênero do líder, do liderado e da díade líder-liderado influencia
essas relações. O estudo contou com a participação de 441 empregados de empresas públicas e
privadas de diferentes tamanhos e setores da economia.
O estudo tem relevância na medida em que explora a influência do gênero e dos
comportamentos do líder na qualidade da relação líder-liderado e na satisfação no trabalho dos
liderados, dois aspectos que notadamente impactam os resultados organizacionais (MALIK et
al., 2015; SHAIKH et al., 2019). Nesse sentido, pretende-se contribuir para o debate em torno
da eficácia relativa a homens e mulheres em posições de liderança.
Também cumpre destacar a carência de estudos sobre o tema. Segundo Douglas (2012, p. 163),
“a literatura existente ainda precisa examinar como o comportamento do líder e as relações
líder-liderado são afetados pelo sexo do líder, do subordinado e pela interação entre os dois”.
No Brasil, não foram encontrados estudos no campo da Administração, de natureza
quantitativa, sobre a influência dos comportamentos dos líderes nas atitudes dos liderados e sua
satisfação no trabalho, moderados pelo gênero. A revisão sistemática realizada por Fonseca,
Porto e Borges-Andrade (2015) analisou a produção científica brasileira sobre o tema liderança
entre os anos de 1996 e 2013 e concluiu que predominam os estudos de natureza qualitativa. A
revisão integrativa conduzida por Silva, Paschoalotto e Endo (2020) concluiu que os principais
temas abordados nos estudos brasileiros são os estilos de liderança (sendo o transformacional e
o transacional os mais apontados) e as características do líder.
Foram realizadas pesquisas na ferramenta SPELL® (Scientific Periodicals Electronic Library),
utilizando algumas palavras-chave sobre os temas liderança, gênero, díade de gênero e
comportamentos do líder, não resultando em artigos que tivessem linha de estudos análoga.
De uma perspectiva aplicada, o trabalho tem relevância num contexto em que cada vez mais
organizações estão se conscientizando e buscando ampliar a diversidade de sua força de
trabalho. Os ganhos nesse campo de conhecimento são importantes para a prática
organizacional, que muitas vezes simplifica e rotula a questão do gênero, desconsiderando os
14

efeitos dos comportamentos do líder como algo relevante para a qualidade da relação líderliderado e para a satisfação das equipes no trabalho.
2

REFERENCIAL TEÓRICO

Encontra-se, a seguir, a identificação dos parâmetros conceituais que definem e norteiam os
temas tratados neste estudo. Serão conceituados os construtos satisfação no trabalho e qualidade
na relação líder-liderado, além dos temas gênero e liderança.
2.1

Liderança

Existem diversos conceitos, teorias e definições de liderança, um dos temas mais discutidos no
campo do comportamento organizacional. Segundo Jago e Vroom (2007), a liderança depende
do contexto e da situação. Segundo os autores, é necessário compreender os principais
comportamentos e variáveis contextuais envolvidas no processo da liderança. Na visão de Yukl
(2013), a liderança envolve um processo de influência de uma pessoa sobre outras, visando o
alcance de objetivos. Nas palavras do próprio autor,
Liderança é o processo de influenciar pessoas [...] e de facilitar
esforços individuais e coletivos para o alcance de objetivos
compartilhados (YUKL, 2013, p.23. tradução nossa).
Essa definição se alinha ao conceito de liderança colaborativa, segundo a qual a
responsabilidade pela liderança não estaria apenas nas mãos do líder, mas deveria ser
compartilhada entre todos os membros do grupo (LAWRENCE, 2017).
Em 1939, Lewin conduziu um estudo clássico de liderança, que envolveu três diferentes estilos,
denominados autocrático, democrático e laissez-faire, cada um deles com características
distintas quanto a tomada de decisão e o papel dos integrantes do grupo (LEWIN; LIPPITT;
WHITE, 1939), e ainda muito discutidos até os dias atuais (TOSUNOGLU, 2016; WELLMAN
et al., 2019).
Autocrática ou Autoritária: controle rígido sobre o grupo e suas atividades, onde todas as
decisões são tomadas pelo líder;
Participativa ou Democrática: o líder envolve as pessoas na tomada de decisões, embora
o processo para a decisão final possa ficar com ele, facilitando o consenso no grupo. A regra
da maioria prevalece;
15

Laissez-faire ou “rédea solta”: minimiza o envolvimento do líder na tomada de decisões
e, portanto, permite que as pessoas tomem suas próprias decisões, embora elas possam ser
responsáveis pelo resultado.
Na década de 1980, Hersey e Blanchard (1988) desenvolveram a teoria de liderança situacional,
que viria a se tornar um dos modelos mais conhecidos sobre o assunto. O princípio fundamental
do modelo é o de que não existe um estilo de liderança superior, sendo necessário que o líder
adeque seu estilo às diferentes situações. Mais especificamente, a teoria postula que o líder deve
estar atento às características individuais de cada membro de sua equipe, especialmente a
maturidade e o comprometimento de cada liderado.
Outra teoria de liderança também estudada e difundida é a da Liderança Transformacional.
Nesse modelo, o líder é inspirador, exercendo um papel de referência, que estimula a
criatividade e a inovação em seu grupo (BASS, 1997). É composta por quatro componentes
comportamentais distintos, mas inter-relacionados:
Carisma – refere-se a comportamentos do líder que inspiram, encantam, seduzem e
enchem de orgulho e respeito os funcionários de sua equipe. Os líderes carismáticos são
capazes de dar sentido e propósito ao trabalho de suas equipes.
Motivação inspiracional – são comportamentos do líder que estimulam e encorajam
seus liderados a buscarem o alcance de objetivos maiores.
Estimulação intelectual – são comportamentos do líder que incentivam o pensamento
não tradicional e novas maneiras de ver como completar tarefas e resolver problemas.
Consideração individual – refere-se à forma como o líder se relaciona com os membros
de sua equipe, tratando-os como indivíduos únicos e identificando as diferentes
necessidades, habilidades e aspirações de cada um.
Já a teoria da liderança da complexidade (complexity leadership theory) aborda os sistemas
adaptativos complexos como sendo grupos cujos componentes são dinamicamente
interrelacionados e cooperativamente ligados por objetivos ou perspectivas comuns (UHLBIEN; MARION; MCKELVEY, 2007). Esta teoria vem ao encontro das organizações mais
modernas, produtoras de conhecimento, que diferem fundamentalmente dos modelos baseados
na eficiência e no controle, mais apropriados às organizações estruturadas, como as
manufaturas, por exemplo. Ele sugere um paradigma diferente para a liderança, enquadrandoa como uma dinâmica interativa complexa, de onde surgem resultados de difícil mensuração,
tais como: aprendizado, inovação, criatividade e adaptabilidade.
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Para o presente estudo, o líder é definido como aquele que influencia um grupo de indivíduos
para atingir objetivos comuns (NORTHOUSE, 2013). É, portanto, a pessoa que exerce uma
liderança formal, não-coercitiva e orienta as atividades do seu grupo em direção a objetivos e
metas compartilhadas por uma organização. Além disso, este estudo tem como foco
comportamentos do líder propostos por Spence e Helmreich (1978) – agêntico, comunal e
andrógino – e que têm sido associados aos estereótipos de gênero do líder, conforme discutido
a seguir.
2.2

Gênero e Liderança

A divisão das responsabilidades e privilégios de acordo com o gênero variam entre sociedades
e têm se transformado ao longo do tempo. No entanto, os papéis atribuídos aos homens
frequentemente trazem consigo mais prestígio e maior poder social e econômico do que aqueles
atribuídos às mulheres (BABLADELIS et al., 1983).
Nas organizações e no mercado de trabalho de forma geral, esse fenômeno tende a se repetir.
Além de receber menos do que os homens, mesmo ocupando posições equivalentes, as
mulheres ficam segregadas em ocupações menos reconhecidas socialmente e também estão
sub-representadas nos escalões superiores das organizações, embora também tenha havido
progressos nessa área (BRUSCHINI, 2007; MADALOZZO; MARTINS; LICO, 2015;
TALENSES-INSPER, 2019).
Com relação ao papel das mulheres na liderança, pesquisa global envolvendo 4.812 empresas
de 32 países aponta que apenas 29% das posições de liderança nas organizações são ocupadas
por mulheres, percentual que chega a 34% no Brasil (GRANT-THORNTON, 2019). Outro
estudo com a participação de mais de 500 empresas com atuação no país mostra que o
percentual de mulheres em cargos de liderança se reduz na medida em que aumenta a
importância do mesmo (TALENSES-INSPER, 2019), conforme mostra a Figura 1.
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Figura 1 – Participação feminina em cargos de liderança
Fonte: Talenses-Insper, 2019.

Um estudo global desenvolvido pela empresa de consultoria McKinsey, em parceria com a
organização não governamental Lean In, mostra que a participação das mulheres em funções
de liderança teve uma progressão inexpressiva entre 2015 e 2019, conforme apresentado na
Figura 2 (HUANG et al., 2019).
Figura 2 – Participação percentual de mulheres em posição de liderança

Nota: A = nível de entrada; B = gerência; C = gerência sênior/diretoria; D = vice-presidência; E= VP sênior; F = C-level.
Fonte: Huang et al., 2019.

A essa dificuldade de acesso das mulheres a posições de maior responsabilidade e prestígio
atribui-se a expressão teto de vidro (glass ceiling), entendida como uma barreira importante,
mas por vezes imperceptível, que bloquearia o acesso das mulheres aos níveis superiores da
hierarquia organizacional (EAGLY; CARLI, 2007; STEIL, 1997).
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Com relação aos fatores que explicariam o teto de vidro, Rutherford (2014) aponta que as
organizações foram construídas a partir dos interesses dos homens, o que tende a provocar nas
mulheres um sentimento de “outsider”. Além disso, segundo a autora, grande parte das
organizações foi fundada e é liderada por homens (RUTHERFORD, 2014).
Eagly e Carli (2007), por sua vez, destacam quatro fatores importantes: (1) o preconceito contra
as mulheres, que acaba por beneficiar os homens em processos seletivos; (2) resistências à
liderança feminina, muitas vezes percebida de forma negativa; (3) dificuldades das próprias
mulheres em definir um estilo próprio de liderança; (4) demandas familiares, que podem levar
mulheres a interromper suas carreiras ou que dificultam sua participação em atividades
necessárias ao seu avanço.
Segundo Eagly e Karau (2002), o preconceito em relação às líderes mulheres decorre da
incongruência que muitas pessoas percebem entre as características das mulheres e os requisitos
necessários para as funções de líder.
Com relação à forma de liderar, Eagly e Carli (2007) ressaltam que as mulheres se sentem
divididas entre um estilo mais agregador, que seria mais comum entre elas, e posturas mais
assertivas, percebidas como masculinas, mas necessárias a quem ocupa posições de liderança.
De forma análoga, Bosak e Sczesny (2008) mostraram que as mulheres se classificam como
menos adequadas a posições de liderança do que os homens, uma vez que consideram não
possuir comportamentos considerados necessários a tais posições. Ou seja, estereótipos
relacionados à liderança tendem a influenciar negativamente as mulheres, na medida em criam
uma autopercepção negativa sobre sua capacidade de exercer funções de liderança.
Corroborando esse ponto, uma pesquisa com mulheres no nível de vice-presidente e acima em
empresas da Fortune 1.000 mostrou que 72% delas acreditam que “estereótipos sobre os papéis
e habilidades das mulheres” são uma barreira ao seu avanço aos altos níveis na hierarquia
(WELLINGTON; KROPF; GERKOVICH, 2003).
A relação entre estereótipos de gênero e características percebidas como necessárias para o
sucesso gerencial foi examinada por Schein et al. (1996), em um estudo conduzido no Japão e
na China. Os resultados revelaram que homens e mulheres percebem que os gerentes de nível
intermediário bem-sucedidos possuem características e atitudes mais comumente atribuídas aos
homens. Esses resultados foram comparados com estudos realizados nos EUA, Grã-Bretanha e
Alemanha (BRENNER; TOMKIEWICZ; SCHEIN, 1989). Entre as mulheres, a hipótese foi
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confirmada em todos os países, exceto nos EUA, nos quais homens e mulheres são vistos, por
elas, como igualmente capazes de possuir as características de gerenciamento necessárias.
Esses estudos reforçam a visão “think manager, think men”, isto é, pensou num gestor, pensou
em um homem (SCHEIN et al., 1996), que segue presente em muitas empresas. As posições de
liderança ainda são estereotipadas como masculinas, especialmente em áreas do mercado de
trabalho dominadas por homens (e.g. construção civil, engenharia, transportes, etc.). Tais
estereótipos de gênero afetam a avaliação dos líderes segundo esses estudos.
Powell (1990) argumentou que as diferenças entre o estilo de liderança de mulheres e homens
se baseiam principalmente em estereótipos e concluiu que, na verdade, não existem diferenças
significativas entre gestores homens e mulheres. Mais recentemente, Samuel e Mokoaleli
(2017) analisaram papéis de liderança por gênero, avaliando os vínculos causais entre
competências gerenciais e funcionais. Os resultados também apontaram que não há diferença
significativa na eficácia da liderança de homens e de mulheres, confirmando as conclusões de
Powell (1990).
Koenig et al. (2011) conduziram uma meta-análise para avaliar em que medida os estereótipos
do líder são culturalmente masculinos e se encaixam nos seguintes paradigmas: (a) “think
manager – think men” (SCHEIN, 1996); (b) agêntico-comunal (POWELL; BUTTERFIELD,
1979); (c) masculinidade-feminilidade (SHINAR, 1975). Os resultados mostraram que existe
uma forte tendência de a liderança ser vista como masculina e que os impactos desse
preconceito são diretos: os homens se encaixam nos conceitos culturais de liderança melhor do
que as mulheres e, portanto, têm melhor acesso aos papéis de liderança e enfrentam menos
desafios para ter sucesso nos mesmos. Apesar de alguma mudança em direção a crenças mais
andróginas sobre liderança, o estereótipo continua a contribuir para os desafios que as mulheres
enfrentam ao assumir funções de poder e autoridade. Os autores concluem que esses desafios
provavelmente continuarão ainda por algum tempo (KOENIG et al., 2011).
Rovira-Asenjo et al. (2017) afirmam que uma das razões pelas quais as líderes mulheres
recebem avaliações menos positivas é o estereótipo de gênero: mulheres e homens são
percebidos de maneira diferente no contexto da liderança. As mulheres, nas sociedades
ocidentais, são geralmente vistas como mais atenciosas, carinhosas e prestativas do que os
homens, que são percebidos como mais ativos, decisivos e dominantes. Essas características
masculinas são, geralmente, associadas a um bom líder. Ainda assim, líderes mulheres e líderes
homens foram avaliados da mesma forma no final. O estudo concluiu, também, que as
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descobertas estão alinhadas com pesquisas anteriores e sugerem que as mulheres líderes podem
estar mais focadas na construção e manutenção de relacionamentos que promovam estilos de
interação, que apoiem e mantenham trocas sociais e que gerem maior coesão de equipes em
comparação com líderes do gênero masculino.
Estudo conduzido por Saint-Michel (2018) sugere que ainda há muito trabalho a ser feito para
erradicar os estereótipos de gênero, para que os líderes possam ser apreciados por sua visão e
características, além do que se espera de seu gênero. Sugere, ainda, que as equipes têm
expectativas que confinam líderes masculinos e femininos a papéis estereotipados. Segundo
esse estudo, organizações que promovem uma cultura inclusiva tendem a permitir que líderes
masculinos e femininos exibam uma liderança autêntica (isto é, fiéis a si mesmos) sem medo
de vieses de percepção. Esse modelo de liderança, dissociado de quaisquer estereótipos de
gênero, pode ser uma boa alternativa para ajudar na mudança desse cenário.
Estudo realizado por Rosener (1990), com executivas de alto nível e gerentes de nível médio,
mostrou que a contribuição de profissionais do gênero feminino já vinha se destacando desde
então. Tais resultados são corroborados pela meta-análise realizada por Paustian-Underdahl,
Walker e Woehr (2014) que concluíram que líderes mulheres são avaliadas como
significativamente mais eficazes do que líderes homens, muito embora na autoavaliação os
homens tenham se percebido como mais eficazes que as mulheres. Segundo Rosener (1990), as
gestoras lidam bem com a ambiguidade, sentem-se confortáveis compartilhando poder e
tendem a fortalecer os outros, aspectos que contribuem para seu desempenho e para a satisfação
no trabalho de seus subordinados, tema discutido a seguir.
2.3

Satisfação no Trabalho

A satisfação no trabalho é um dos construtos mais pesquisados nas áreas de comportamento e
psicologia organizacional. É definida como uma atitude pessoal em relação ao trabalho e tem
sido descrita como o conjunto de desejos ou sentimentos positivos das pessoas em relação ao
seu trabalho e seu emprego (HAMIDI; SABERI; SAFARI, 2014). Trata-se de um construto que
visa dar conta de um estado emocional ou uma atitude face ao trabalho e as experiências no
contexto organizacional.
As ideias de Herzberg sobre motivação dos empregados, chamada de teoria da motivação de
dois fatores, abordaram diversas variáveis que poderiam influenciar a satisfação no trabalho.
Suas pesquisas, conduzidas nos Estados Unidos com engenheiros e contadores, o levaram a
21

rejeitar a ideia de que variáveis opostas operavam necessariamente como duas extremidades de
um único contínuo (CARRIER, 2019). Segundo sua teoria, há dois fatores que determinam o
grau de satisfação no trabalho de um indivíduo:
a) Os fatores motivacionais (ou intrínsecos), relacionados à realização, reconhecimento,
atividades desafiadoras e estimulantes, responsabilidade, o progresso e o crescimento.
b) Os fatores higiênicos (ou extrínsecos), relacionados às políticas e a administração da
empresa e estão fora do controle do indivíduo. Alguns exemplos são o salário, tipos de
supervisão, condições físicas e ambientais de trabalho, políticas e diretrizes organizacionais,
regulamento interno etc.
Ainda de acordo com a teoria, a presença de fatores de higiene não aumenta a satisfação, mas
a falta deles leva à insatisfação. No entanto, os fatores motivacionais apresentam uma relação
direta com o aumento ou a diminuição na satisfação, de acordo com a presença ou ausência
deles. Em resumo, a teoria sugere que a satisfação no trabalho depende dos fatores
motivacionais, enquanto a insatisfação depende dos fatores higiênicos. (YUSOFF; KIAN;
IDRIS, 2013) apontam que a teoria de Herzberg ainda se aplicaria aos dias de hoje.
Outro ponto relevante na satisfação do empregado diz respeito ao propósito que ele atribui ao
seu trabalho. Segundo Ryan (1977), o significado do trabalho afeta diretamente a satisfação na
condução daquela atividade:
Três trabalhadores estão quebrando pedras. Quando o primeiro deles
foi perguntado sobre o que estava fazendo, ele respondeu: quebrando
as pedras grandes em pequenas pedras; o segundo respondeu:
ganhando a vida; e o terceiro respondeu, então: construindo uma
Catedral. (RYAN, 1977, p.19)
O valor atribuído ao trabalho tem impacto sobre diferentes aspectos pessoais e gera diferentes
resultados organizacionais, incluindo a motivação, o engajamento, o comportamento no
trabalho e o desempenho (RYAN, 1977).
O conceito de contrato psicológico enfoca a relação entre empregador e empregado, como
forma de um modelo contratual de expectativas mútuas. Esse contrato começa com promessas
sobre comportamento e atitudes no trabalho, por cada uma das partes que, por sua vez, geram
expectativas na outra parte. Se, durante o relacionamento, uma promessa não for cumprida, as
expectativas da outra parte serão frustradas, gerando insatisfação (GAKOVIC; TETRICK,
2003). O contrato psicológico é, portanto, um conjunto de crenças ou expectativas do indivíduo
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acerca de suas obrigações, termos e condições inerentes a uma relação de troca entre trabalhador
e organização, e essa reciprocidade vai definir a intenção da continuidade ou não dessa relação
(ROUSSEAU; DABOS, 2004).
Outra linha teórica na análise da satisfação dos empregados envolve as tarefas realizadas pelos
indivíduos. Para os autores dessa corrente, as variáveis explicativas da satisfação situam-se nas
características do trabalho que cada um executa, e melhores serão aquelas que se revestem de
maior variedade, identidade, autonomia, significado e feedback (CARRIER, 2019; GRIFFIN,
1981; HACKMAN; OLDHAM, 1975). Na literatura, também se discute a satisfação com a
forma como são definidos os objetivos no trabalho, isto é, com o grau de participação dos
trabalhadores nas decisões organizacionais. Os resultados indicam que existe uma associação
positiva entre participação e satisfação (ALUTTO; ACITO, 1974; SCHULER, 1977).
Porter e Lawler (1968) apresentam um modelo comportamental para a compreensão da
satisfação que consideram os reforços extrínsecos simbólicos (colegas e superiores),
extrínsecos materiais (salário, bônus, prêmios) e intrínsecos (originado no próprio indivíduo).
Adams (1965) desenvolveu a sua teoria da equidade, como sendo o resultado das comparações
entre os ganhos e investimentos do próprio indivíduo com os ganhos e investimentos de uma
outra pessoa relevante nas suas relações. Essa comparação pode interferir no grau de satisfação
que um indivíduo sente em relação ao seu trabalho, como resultado da comparação com uma
pessoa próxima.
A teoria do processamento social da informação de Salancik e Pfeffer (1978) destaca a
importância da informação socialmente disponível – e dos processos de influência a ela
associados – para a compreensão do ambiente organizacional. Em contraste com os modelos de
satisfação de necessidades, a perspectiva da informação social sustenta que os trabalhadores
possuem a capacidade de construir sua própria satisfação ao perceber e interpretar seletivamente
seu ambiente social e suas próprias atitudes recentes. Os modelos de satisfação de necessidades,
por outro lado, dispensam os indivíduos de lidar com as realidades à sua volta e atribuem a
responsabilidade pela felicidade dos trabalhadores ao atendimento pleno de suas necessidades.
Esta posição teórica deixa claro o peso que as opiniões dos outros têm na definição das
percepções individuais, tanto sob o aspecto normativo, quanto informativo (SALANCIK;
PFEFFER, 1978) .
Segundo Siqueira (2008), cinco dimensões são relevantes para a satisfação no trabalho: salário,
colegas de trabalho, chefia, promoções e a própria atividade exercida no trabalho. Segundo a
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autora, a satisfação no trabalho representa a soma de experiências prazerosas que o indivíduo
vivencia no contexto organizacional.
Investigar satisfação no trabalho significa avaliar o quanto os retornos
ofertados pela empresa em forma de salários e promoção, o quanto a
convivência com os colegas e as chefias e o quanto a realização das
tarefas propiciam ao empregado sentimentos gratificantes ou
prazerosos (SIQUEIRA, 2008, p.267).
Com relação aos antecedentes da satisfação no trabalho, a meta-análise realizada por Bowling
e Hammond (2008) indica que os principais antecedentes são as características ou
complexidade do trabalho – incluindo feedback e autonomia –, os geradores de tensão no
ambiente (estressores), o apoio social e suporte organizacional recebidos, e também a
adequação do indivíduo ao ambiente de trabalho.
Já a meta-análise realizada por Çakmak, Öztekin e Karadag (2015) teve como foco os efeitos
da liderança sobre a satisfação no trabalho. Com base em 318 estudos realizados junto a 148.501
indivíduos, os autores mostraram que o estilo ou a abordagem da liderança, tem efeito direto
sobre a satisfação no trabalho. Isso ocorre porque os líderes exercem um efeito não apenas nas
emoções e pensamentos dos funcionários, mas também em suas motivações-valores,
necessidades-demandas e desejos-expectativas. Como dito anteriormente, neste estudo buscouse avaliar a influência dos comportamentos do líder, bem como do gênero do líder e de seus
liderados sobre a satisfação no trabalho e sobre a qualidade da relação líder-liderado (LMX),
tema abordado a seguir.
2.4

A Qualidade da Relação Líder-Liderado

A qualidade da relação líder-liderado vem sendo estudada por diversos pesquisadores e, ao
longo do tempo foram propostas diferentes teorias e modelos explicativos. A mais antiga é
conhecida como VDL (vertical dyad linkage), criada por Dansereau-Jr, Graen e Haga (1975),
e refinada por Liden e Graen (1980). Mais recentemente, Graen e Uhl-Bien (1995) propuseram
a teoria das trocas líder-liderado (leader-member exchange theory ou LMX), que trata dos
fatores que podem influenciar a qualidade do relacionamento do líder com seus subordinados.
A LMX é uma teoria diádica de liderança baseada em relacionamento. Segundo a teoria, a
liderança reside na qualidade do relacionamento de troca desenvolvido entre o líder e cada um
de seus liderados. As trocas de alta qualidade são caracterizadas por confiança, senso de
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obrigação e respeito mútuo, e a natureza da qualidade do relacionamento tem implicações sobre
o bem-estar e a eficácia dos liderados no trabalho (ERDOGAN; BAUER, 2015).
Vale ressaltar que, de acordo com essa teoria, líderes formam fortes relações emocionais, de
confiança e de respeito mútuo com alguns membros de sua equipe, mas não necessariamente
com todos. Por outro lado, as atitudes e comportamentos dos subordinados, relacionados ao
trabalho, também dependem de como eles são tratados pelo seu líder.
A LMX é baseada nas características da relação de trabalho, em oposição a uma relação pessoal
ou de amizade, e essa confiança, respeito e obrigação mútua se referem única e exclusivamente
às avaliações dos indivíduos em termos de suas capacidades e comportamentos profissionais
(GRAEN; UHL-BIEN, 1995). A principal distinção entre a LMX e outras teorias de
comportamento dos líderes reside no reconhecimento de que a liderança varia entre díades e
que, dentro do mesmo grupo de trabalho, a qualidade das trocas também varia de acordo com
as relações que os líderes desenvolvem com cada um dos seus liderados (ERDOGAN; BAUER,
2015).
Estudo conduzido por Erdogan e Bauer (2015) constatou que, nos últimos anos, o foco das
pesquisas em torno da teoria LMX passou a observar mais profundamente os antecedentes, as
consequências e os moderadores desses relacionamentos, conforme apresentado na Figura 3.
Figura 3 – Antecedentes e consequências da LMX

Para medir esse construto, foi criado inicialmente um questionário, unidimensional, contendo
sete perguntas sobre o relacionamento com a liderança, denominado LMX-7 (GRAEN; UHLBIEN, 1995). Existe ainda a escala LMX-MDM (LMX-Multidimensional Measurement), que
se propunha a mensurar as três dimensões de forma separada: respeito, senso de obrigação e
confiança mútua.
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Diversos estudos buscaram avaliar em que medida a qualidade da relação entre líder e liderado
pode ser influenciada não apenas pelo gênero do líder e do liderado, como também em função
dos comportamentos de gênero da liderança (COLLINS; BURRUS; MEYER, 2014; SPENCE;
HELMREICH, 1978), tema discutido a seguir.
2.5

Comportamentos de Gênero e Liderança

A teoria do papel social das diferenças sexuais (EAGLY, 1987) pressupõe que a principal fonte
de diferenças entre o comportamento dos gêneros masculino e feminino é a conformidade com
o que se espera de cada gênero. Portanto, essas diferenças no comportamento social dos gêneros
são em parte decorrentes da tendência das pessoas se comportarem de maneira consistente com
o que é esperado para o seu gênero (EAGLY; WOOD, 1991). Assim a própria sociedade tende
a reforçar as diferenças de comportamento entre homens e mulheres.
Pesquisas apontam que os comportamentos agêntico e comunal são associados, de forma
estereotipada, aos gêneros masculino e feminino, respectivamente (ABELE, 2003; EAGLY;
WOOD, 1991). Enquanto comportamentos agênticos englobam independência, assertividade,
competição, ambição e domínio, comportamentos comunais envolvem preocupação com o
bem-estar dos outros, cuidado, simpatia e amizade (COLLINS; BURRUS; MEYER, 2014). A
meta-análise conduzida por Eagly e Wood (1991) dá suporte às expectativas normativas de que
as mulheres são comunais e os homens, agênticos.
Além dos comportamentos agêntico e comunal, Spence e Helmreich (1978) propuseram a
dimensão

andrógina,

associada

a

fortes

comportamentos

agênticos

e

comunais

simultaneamente, e a dimensão indiferenciada, quando ambos os comportamentos agênticos e
comunais são inexpressivos.
Gartzia e Baniandrés (2019) procuraram analisar a influência de comportamentos comunais e
agênticos dos líderes sobre a satisfação e a lealdade dos subordinados. Os resultados mostraram
que as atitudes positivas dos liderados estão mais fortemente relacionadas a líderes comunais
do que a líderes agênticos, e que esses efeitos são mais fortes do que os relacionados ao gênero
do líder. Em consonância com Gartzia e Baniandrés (2019), e em linha com a categorização
definida Spence e Helmreich (1978), propomos que os comportamentos do líder influenciam a
qualidade da relação líder-liderado (LMX) e a satisfação no trabalho dos liderados, conforme
as hipóteses a seguir.
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H1a: A qualidade da relação líder-liderado (LMX) é maior para líderes comunais,
relativamente aos agênticos.
H1b: A qualidade da relação líder-liderado (LMX) é maior para líderes andróginos,
relativamente aos agênticos.
H1c: A qualidade da relação líder-liderado (LMX) é maior para líderes andróginos,
relativamente aos comunais.
H2a: A satisfação no trabalho de subordinados a líderes comunais é maior do que a
satisfação de subordinados a líderes agênticos.
H2b: A satisfação no trabalho de subordinados a líderes andróginos é maior do que a
satisfação de subordinados a líderes agênticos.
H2c: A satisfação no trabalho de subordinados a líderes andróginos é maior do que a
satisfação de subordinados a líderes comunais.

Em sua pesquisa, Gartzia e Baniandrés (2019) também avaliaram a influência dos contraestereótipos nas atitudes dos subordinados. As evidências apontaram que líderes homens
comunais sofreram alguma discriminação nas avaliações, mas apesar disso, foram avaliados
pelos liderados como tendo atitudes positivas e desejáveis. Por outro lado, as líderes mulheres
agênticas foram menos eficazes em gerar respostas positivas dos liderados, mas ainda assim,
receberam uma avaliação mais positiva de sua eficácia. De forma geral, a pesquisa evidencia
que gênero, comportamentos de gênero (agênticos ou comunais) e estereótipos de gênero
influenciam a percepção dos liderados. Com o intuito de contribuir para este debate, propomos
as seguintes hipóteses:
H3a: A qualidade da relação líder-liderado (LMX) é maior para líderes comunais
mulheres, relativamente aos líderes comunais homens.
H3b: A satisfação no trabalho de subordinados a líderes comunais mulheres é maior
do que satisfação de subordinados a líderes comunais homens.
H4a: A qualidade da relação líder-liderado (LMX) é maior para líderes agênticos
homens, relativamente aos líderes agênticos mulheres.
H4b: A satisfação no trabalho de subordinados a líderes agênticos homens é maior do
que satisfação de subordinados a líderes agênticos mulheres.
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Collins, Burrus e Meyer (2014) recomendam que sejam aprofundadas as pesquisas
considerando comportamentos do líder e o gênero de ambos os membros da díade (líderliderado), em vez de apenas o gênero de uma das partes. Segundo os autores, é possível que
liderados homens esperem apenas comportamentos agênticos de seus líderes (homens ou
mulheres), enquanto as subordinadas mulheres podem esperar comportamentos comunais de
líderes mulheres, mas não de líderes homens. Nesse sentido, propomos que a combinação do
gênero do subordinado com os comportamentos do líder influencia a qualidade da relação líderliderado (LMX) e a satisfação no trabalho, conforme as hipóteses a seguir.
H5a: Para lideradas mulheres, a qualidade da relação (LMX) é maior quando o líder
é comunal, relativamente ao líder agêntico.
H5b: Para lideradas mulheres, a satisfação no trabalho é maior quando o líder é
comunal, relativamente ao líder agêntico.
H6a: Para liderados homens, a qualidade da relação (LMX) é maior quando o líder é
agêntico, relativamente ao líder comunal.
H6b: Para liderados homens, a satisfação no trabalho é maior quando o líder é
agêntico, relativamente ao líder comunal.

Pouco foco tem sido dado aos efeitos que a combinação dos gêneros do líder e do liderado pode
exercer sobre a qualidade dessa relação e sobre a satisfação no trabalho. Douglas (2012) avaliou
a interação entre gênero do líder e liderança transformacional, e concluiu que essa relação era
mais forte para líderes homens do que líderes mulheres. As análises também mostraram que a
díade líder-homem / liderado-homem recebeu classificações significativamente mais altas de
eficácia do líder e de liderança transformacional do que as outras combinações de díades. Para
o pesquisador, é possível que o subordinado homem de um líder homem tenha expectativas
mais baixas em relação a líderes do mesmo gênero e responda favoravelmente a traços de
liderança transformacional.
Douglas (2012) também concluiu que as diferentes díades de gênero entre líder e liderado não
apresentaram influência significativa na qualidade da relação e na eficácia do líder. Por outro
lado, quando examinados mais de perto os resultados das comparações feitas, foi encontrada
uma interação significativa para as díades líder mulher / subordinada mulher (M/M) versus líder
homem / subordinada mulher (H/M) e também para as díades líder mulher / subordinado
homem (M/H) versus líder homem / subordinada mulher (H/M).
28

Nesse sentido, propomos que a congruência de gênero entre líder e liderado favorece a relação
entre ambos e a satisfação no trabalho do liderado, independentemente dos seus
comportamentos.
H7a: Para lideradas mulheres, a qualidade da relação líder-liderado (LMX) é maior
quando o líder também é mulher, relativamente a líderes homens.
H7b: Para lideradas mulheres, a satisfação no trabalho é maior quando o líder também
é mulher, relativamente a líderes homens.
H8a: Para liderados homens, a qualidade da relação líder-liderado (LMX) é maior
quando o líder também é homem, relativamente a líderes mulheres.
H8b: Para liderados homens, a satisfação no trabalho é maior quando o líder também
é homem, relativamente a líderes mulheres.

Por fim, as hipóteses a seguir buscam analisar as relações entre gênero do líder,
comportamentos do líder e gênero do liderado, e sua influência na qualidade na relação líderliderado (LMX) e na satisfação no trabalho.
H9a: Para liderados homens, a qualidade da relação (LMX) é maior quando o líder
agêntico é homem, relativamente ao líder agêntico mulher.
H9b: Para liderados homens, a satisfação no trabalho é maior quando o líder agêntico
é homem, relativamente ao líder agêntico mulher.
H10a: Para lideradas mulheres, a qualidade da relação (LMX) é maior quando o líder
comunal é mulher, relativamente ao líder comunal homem.
H10b: Para lideradas mulheres, a satisfação no trabalho é maior quando o líder
comunal é mulher, relativamente ao líder comunal homem.
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3

MÉTODO

Para o alcance dos objetivos da pesquisa, optou-se por uma abordagem quantitativa.
Participaram do estudo profissionais empregados em organizações brasileiras – públicas,
privadas ou do terceiro setor –, de diferentes tamanhos e setores de atividade.
3.1

Procedimentos e Amostra

Para a coleta dos dados foi elaborado um questionário eletrônico na ferramenta Qualtrics. Uma
vez concluída a construção do questionário, ele foi submetido a uma etapa de pré-teste e
validação com um pequeno grupo de profissionais com o mesmo perfil definido para a pesquisa.
Nessa etapa, observamos se os participantes compreenderam as perguntas e afirmações, se a
linguagem estava adequada e se as perguntas estavam descritas de forma clara. Como resultado
deste teste, alguns pequenos ajustes foram efetuados no questionário final.
Convites para participação na pesquisa, com o link para o questionário, foram realizados em
diferentes redes sociais, durante o período de 18/08 a 09/09/2020, e também enviados para os
contatos da pesquisadora por meio de aplicativo de mensagens. Foi pedido aos mesmos que
divulgassem a pesquisa em suas próprias redes de contatos, caracterizando uma metodologia
denominada “bola de neve” (GOODMAN, 1961).
Antes de iniciar a resposta ao questionário, disponível no Apêndice 1, participantes precisaram
aceitar o termo de consentimento livre e esclarecido. Logo após o aceite, havia uma pergunta
de filtro, de forma que foram descartados aqueles que não estavam trabalhando, que tinham um
negócio próprio ou que trabalhavam de forma autônoma. Participaram da pesquisa, portanto,
somente empregados de empresas públicas ou privadas com contratos formais de trabalho, sob
regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).
No total, 700 pessoas acessaram o questionário. Deste total, 2 não concordaram em participar
e 178 não estavam formalmente empregados e, portanto, não se enquadravam no perfil definido
para o estudo. Dos 520 aptos a participar, 76 não concluíram o questionário e um optou por não
informar o seu gênero, invalidando sua inclusão. Além disso, apenas dois participantes
avaliaram seus gestores como tendo um comportamento “indiferenciado”, impedindo análises
desse comportamento por falta de representatividade. Desta forma, obtivemos uma amostra
final de 441 respondentes, conforme apresentado na Tabela 1.
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Tabela 1 – Base de respondentes
Base Total

Não
aceitaram
responder

Fora do
perfil

Não
concluíram

Não
informou o
seu gênero

Comportamento
Indiferenciado

Amostra
final

700

2

178

76

1

2

441

Os dados foram analisados por meio de análises de variância (ANOVA) e regressão linear, com
apoio do software IBM Statical Package for the Social Sciences (SPSS). No Apêndice 2 é
apresentado um resumo dos procedimentos metodológicos.
Como limitações do método, cumpre apontar que a amostra foi obtida por acessibilidade e
conveniência, de forma que os resultados não podem ser generalizados para o conjunto da
população. Além disso, todas as respostas foram obtidas em um único momento do tempo.
3.2

Medidas

O questionário da pesquisa foi dividido em quatro partes, em que foram levantados os
comportamentos do líder, definido como o superior imediato, a qualidade da relação líderliderado, a satisfação no trabalho, além dos dados sociodemográficos dos participantes e de
seus líderes. As medidas utilizadas estão descritas a seguir.
Comportamentos do líder: Para avaliar os comportamentos de comportamento dos líderes, foi
utilizado o Questionário de Atributos Pessoais (PAQ – Personal Attributes Questionnaire)
desenvolvido por Spence e Helmreich (1978) e amplamente utilizado em estudos sobre o tema
(GARTZIA; BANIANDRÉS, 2019). A escala é composta por 16 itens, sendo oito para
comportamentos comunais e oito para agênticos, medidos por meio de uma escala de 5 pontos.
Como resultado, cada líder é segmentado em um dos quatro seguintes perfis:


Comunal – quando possui comportamentos predominantemente comunais;



Agêntico – quando possui comportamentos predominantemente agênticos;



Andrógino – quando apresenta comportamentos agênticos e comunais simultaneamente;



Indiferenciado – quando não apresenta nem comportamentos agênticos nem comunais.

Qualidade de relação líder-liderado (LMX): Para medir a qualidade da relação líder-liderado,
adotamos a escala LMX-7 (GRAEN; UHL-BIEN, 1995). Esta escala busca avaliar três
dimensões do relacionamento entre líder e liderado: respeito mútuo, senso de confiança
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recíproca, e senso de obrigação para com o outro. Cada item é avaliado por meio de escalas
específicas, todas de cinco pontos.
Satisfação no trabalho: A escala escolhida para medir a satisfação no trabalho foi a “short
index of job satisfaction” (SIJS), desenvolvida por Brayfield e Rothe (1951). A versão original
contém 18 perguntas e a resumida conta com cinco itens, avaliados por meio de uma escala
Likert de cinco pontos. A escala foi traduzida para a língua portuguesa e validada por Sinval e
Marôco (2020). Os autores mostraram que a versão mais curta apresentou uma boa consistência
interna. As diretrizes do International Test Commission (ITC) foram usadas para adaptar o SIJS
ao português e três medidas adicionais foram usadas para investigar a validade em relação a
outras variáveis, particularmente a validade nomológica.
Dados sociodemográficos: Os participantes informaram os seguintes dados relativos ao seu
gestor direto: gênero, faixa etária e há quanto tempo ele(a) é seu gestor(a). Com relação aos
dados pessoais, os participantes informaram idade, gênero, escolaridade, nível na organização,
se estão em cargo de gestão atualmente e há quanto tempo estão no atual cargo e na empresa.
Dados da empresa: Foi pedido aos participantes que classificassem a organização quanto ao
tamanho (em número de empregados) e o tipo (privada, pública e terceiro setor).
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3.3

Resumo das Hipóteses

O Quadro 1 consolida as hipóteses testadas.
Quadro 1 – Resumo das Hipóteses
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c

H3a
H3b
H4a
H4b

H5a
H5b
H6a
H6b

H7a
H7b
H8a
H8b

H9a
H9b
H10a
H10b

Comportamentos do líder
A qualidade da relação líder-liderado (LMX) é maior para líderes comunais, relativamente aos
agênticos.
A qualidade da relação líder-liderado (LMX) é maior para líderes andróginos, relativamente aos
agênticos.
A qualidade da relação líder-liderado (LMX) é maior para líderes andróginos, relativamente aos
comunais.
A satisfação no trabalho de subordinados a líderes comunais é maior do que a satisfação de
subordinados a líderes agênticos
A satisfação no trabalho de subordinados a líderes andróginos é maior do que a satisfação de
subordinados a líderes agênticos.
A satisfação no trabalho de subordinados a líderes andróginos é maior do que a satisfação de
subordinados a líderes comunais.
Congruência de estereótipos: gênero e comportamentos do líder
A qualidade da relação líder-liderado (LMX) é maior para líderes comunais mulheres,
relativamente aos líderes comunais homens.
A satisfação no trabalho de subordinados a líderes comunais mulheres é maior do que satisfação de
subordinados a líderes comunais homens.
A qualidade da relação líder-liderado (LMX) é maior para líderes agênticos homens, relativamente
aos líderes agênticos mulheres.
A satisfação no trabalho de subordinados a líderes agênticos homens é maior do que satisfação de
subordinados a líderes agênticos mulheres.
Congruência de estereótipos: gênero do subordinado e comportamentos do líder
Para lideradas mulheres, a qualidade na relação (LMX) é maior quando o líder é comunal,
relativamente ao líder agêntico.
Para lideradas mulheres, a satisfação no trabalho é maior quando o líder é comunal, relativamente
ao líder agêntico.
Para liderados homens, a qualidade na relação (LMX) é maior quando o líder é agêntico,
relativamente ao líder comunal.
Para os liderados homens, a satisfação no trabalho é maior quando o líder é agêntico, relativamente
ao líder comunal.
Congruência de gênero líder e liderado
Para lideradas mulheres, a qualidade da relação líder-liderado (LMX) é maior quando o líder
também é mulher, relativamente ao líder homem.
Para lideradas mulheres, a satisfação no trabalho é maior quando o líder também é mulher,
relativamente ao líder homem.
Para liderados homens, a qualidade da relação líder-liderado (LMX) é maior quando o líder
também é homem, relativamente à líder mulher.
Para liderados homens, a satisfação no trabalho é maior quando o líder também é homem,
relativamente à líder mulher.
Congruência de estereótipo e gênero do líder e do liderado
Para lideradas mulheres, a qualidade na relação (LMX) é maior quando o líder é mulher com
comportamento comunal, relativamente ao líder homem com comportamento comunal.
Para lideradas mulheres, a satisfação no trabalho é maior quando o líder é mulher com
comportamento comunal, relativamente ao líder homem com comportamento comunal.
Para liderados homens, a qualidade na relação (LMX) é maior quando o líder é homem com
comportamento agêntico, relativamente à líder mulher com comportamento agêntico.
Para liderados homens, a satisfação no trabalho é maior quando o líder é homem com
comportamento agêntico, relativamente à líder mulher com comportamento agêntico.
33

4
4.1

RESULTADOS
Testes de Confiabilidade

Nas ciências sociais, a consistência interna de uma escala é o indicador que avalia o quanto as
perguntas que a compõem medem o mesmo conceito ou construto. Cronbach (1951)
desenvolveu o coeficiente Alfa para medir a consistência interna de um teste ou uma escala e
hoje essa é a estatística de confiabilidade mais utilizada pelos pesquisadores.
A análise fatorial se propõe a representar a derivação de uma variável dependente a partir de
diversas outras variáveis observáveis, capaz de representar um determinado construto. Para se
avaliar a viabilidade do uso da análise fatorial em um conjunto de dados, faz-se necessário
realizar, dentre outros, o teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), cujo objetivo é verificar a
homogeneidade dos instrumentos. O teste de KMO retorna valores entre 0 e 1, e são melhores
quanto mais próximos de 1.
Muito embora tenhamos adotado escalas amplamente utilizadas em estudos anteriores,
aplicamos os testes Alpha de Cronbach e KMO para avaliar a confiabilidade dos instrumentos
utilizados. Foram testadas as escalas de Satisfação no Trabalho (SIJS), Qualidade na Relação
Líder-Liderado (LMX) e Comportamentos do Líder (PAQ), conforme apresentado na Tabela
2. Todas as escalas apresentaram valores satisfatórios.
Tabela 2 – Avaliação de confiabilidade das escalas

4.2

Escalas

Alfa de Cronbach

N de itens

KMO

LMX

,913

7

,908

Satisfação no Trabalho

,845

5

,820

PAQ – Agêntico

,792

8

,836

PAQ – Comunal

,901

8

,905

Estatísticas Descritivas da Amostra

Da amostra de 441 participantes, 74,4% trabalham na iniciativa privada ou no terceiro setor,
demonstrando uma predominância desse perfil na amostra – ver Tabela 3.
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Tabela 3 – Distribuição por tipo de empresa
Tipo de Empresa

Frequência

Percentual

Privada ou Terceiro Setor

328

74,4%

Pública ou Governo

113

25,6%

TOTAL

441

100%

A pesquisa mostrou uma predominância de respondentes mulheres, com 60% do total. A idade
média dos participantes foi de 40,5 anos de idade, com pouca diferença entre respondentes dos
homens e mulheres. Já a idade média daqueles que exercem cargos de gestão é, em média, 4,2
anos maior do que a daqueles que não exercem, sendo que o gênero não interfere nesses valores
– ver Tabela 4.
Tabela 4 – Idade média dos respondentes
Mulheres

Homens

Total

Ocupa cargo de
gestão

Freq.

Idade

Freq.

Idade

Freq.

Idade

Não

171

38,8

76

38,1

248

38,6

Sim

93

42,8

101

42,8

195

42,8

Total

264

40,2

177

40,8

443

40,5

Foi observado que 70% dos homens têm gestores homens, contra apenas 55% de mulheres com
gestoras mulheres. Considerando-se o total de respondentes, a distribuição dos líderes por
gênero mostrou que 55% são homens contra 45% mulheres, corroborando outros estudos que
apontam que, apesar de serem maioria na população brasileira, as mulheres têm
representatividade inferior nas posições de liderança (BRUSCHINI, 2007; COSTA;
SAMPAIO; FLORES, 2019) – Tabela 5..
Tabela 5 – Distribuição por gênero do líder e liderado
Gênero do Líder

Gênero do
liderado

Mulheres

Homens

Total

Mulheres

145 (55%)

119 (45%)

264 (60%)
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Homens

53 (30%)

124 (70%)

177 (40%)

Total

198 (45%)

243 (55%)

441 (100%)

Nesta amostra, 69% dos gestores têm idades entre 30 e 49 anos, e a concentração nessa faixa
etária se repete tanto para os homens quanto para as mulheres. No entanto, em se tratando de
homens a predominância de gestores na faixa de 40 a 49 anos de idade é maior do que na faixa
imediatamente inferior – ver Tabela 6.
Tabela 6 – Faixa etária do líder por gênero
Mulher

Idade do Líder

Homem

TOTAL

Freq.

%

Freq.

%

Freq.

%

Até 29 anos

5

3%

3

1%

8

2%

de 30 a 39 anos

65

33%

67

28%

132

30%

de 40 a 49 anos

72

36%

98

40%

170

39%

de 50 a 59 anos

42

21%

58

24%

100

23%

60 anos ou mais

14

7%

17

7%

31

7%

Total Geral

198

100%

243

100%

441

100%

Com relação a escolaridade, 76,2% da amostra tem pós-graduação e 21,3% tem ensino superior
completo. Quando distribuídos entre os gêneros, no entanto, temos 78% dos homens com pósgraduação contra 75% das mulheres e, no que tange o ensino superior, temos 23,1% de mulheres
contra 18,6% de homens – ver Tabela 7.
Tabela 7 – Escolaridade do líder por gênero
Escolaridade

Mulher

Homem

Total

Ensino Fundamental

0,4%

0,0%

0,2%

Ensino Médio

1,5%

3,4%

2,3%

Ensino Superior

23,1%

18,6%

21,3%

Pós-graduação

75,0%

78,0%

76,2%

100,0%

100,0%

100,0%

Total

Verificou-se, também, que 55% dos respondentes não exercem cargo de gestão e ocupam
predominantemente posições como analistas, especialistas ou consultores – Tabela 8. Os 45%
que exercem cargo de gestão estão, em sua maioria, concentrados em cargos de supervisão,
coordenação e gerência, conforme mostra a Figura 4.
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Tabela 8 – Posição de gestão por gênero do respondente
Não é gestor

É gestor

TOTAL

Gênero do
Subordinado

Freq.

%

Freq.

%

Freq

%

Mulher

171

69,2%

93

47,9%

264

59,9%

Homem

76

30,8%

101

52,1%

177

40,1%

Total Geral

247

55,0%

194

45,0%

441

100,0%

Figura 4 – Distribuição por cargo e gênero do respondente
60,0%

Feminino
48,5%

50,0%

Masculino

41,8%
40,0%
31,6%

28,0%

30,0%
20,0%
10,7%

10,2% 9,6%

10,0%

8,7%

3,0%

1,5%

5,6%

0,6%

0,0%
Diretoria,
Superintendência,
Vice-presidência

Gerência,
Coordenação,
Supervisão

Consultor,
Especialista,
Analista

Auxiliar,
Assistente,
Técnico,
Operacional

Estagiário

Outros

Os pesquisados, em sua maioria (70,5%), trabalham em empresas de grande porte, com mais
de 500 empregados, tanto homens quanto mulheres, conforme mostra a Tabela 9.
Tabela 9 – Distribuição por tamanho de empresa
Tamanho da Empresa

Mulher

Homem

TOTAL

Freq

%

Freq

%

Freq

%

Até 99 empregados

39

14,8%

17

9,6%

56

12,7%

De 100 a 499 empregados

49

18,6%

25

14,1%

74

16,8%

500 ou mais empregados

176

66,7%

135

76,3%

311

70,5%

Total Geral

264

100%

177

100%

441

100%
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Foi observado que 49% dos pesquisados têm até 5 anos na empresa onde trabalham atualmente,
e cerca de 53% têm até 3 anos no atual cargo – Tabelas 10 e 11. Observa-se, no entanto, uma
diferença entre gêneros. Enquanto 53% das profissionais pesquisadas mulheres têm até 5 anos
na empresa, esse percentual é de 43% para os homens. Essa diferença se mantém até os 15 anos
de empresa, a partir do qual os percentuais se equivalem.
Tabela 10 – Tempo de empresa
Tempo Empresa
(anos)
0a5
6 a 10
11 a 15
16 a 20
21 acima
Total Geral

Mulher
Freq
%
140
53%
50
19%
38
14%
22
8%
14
5%
264
100%

Homem
Freq
%
76
43%
43
24%
33
19%
13
7%
12
7%
177
100%

TOTAL
Freq
%
216
49%
93
21%
71
16%
35
8%
26
6%
441
100%

Tabela 11 – Tempo no cargo
Tempo Cargo (anos)
0a3
4a5
6 a 10
11 a 15
16 a 20
25 acima
Total Geral

Mulher
Freq
%
149
56%
38
14%
47
18%
21
8%
5
2%
4
2%
264
100%

Homem
Freq
%
86
49%
32
18%
44
25%
12
7%
3
2%
0
0%
177
100%

TOTAL
Freq
%
235
53%
70
16%
91
21%
33
7%
8
2%
4
1%
441
100%

Outro ponto observado é o tempo médio de subordinação ao gestor, apresentado na Tabela 12.
Cerca de 49% dos pesquisados estão sendo liderados pelo atual gestor há menos de 2 anos e,
quando observado de forma acumulada, 84,8% estão sendo liderados pelo atual gestor por até
5 anos. Essa rotatividade gerencial elevada pode comprometer a qualidade da relação líderliderado (LMX), visto que os laços de parceria e confiança são construídos ao longo do tempo
(MCALLISTER, 1995).
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Tabela 12 – Tempo de subordinação
Tempo Gestor
0a1
2a5
6 a 10
12 a 15
16 acima
TOTAL

Freq
216
158
51
8
8
441

%
49,0%
35,8%
11,6%
1,8%
1,8%
100%

% Acum
49,0%
84,8%
96,4%
98,2%
100,0%

A Tabela 13 a seguir apresenta as médias, desvios-padrão e correlações entre as variáveis do
estudo.
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Tabela 13 – Médias, desvios padrão e correlações
Variável

Média

DP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 Satisfação

3,85

0,886

1,000

2 LMX

3,63

0,895

,502**

3 PAQ Comunal

3,71

0,738

,426** ,761**

4 PAQ Agêntico

3,60

0,843

,264** ,353** ,211**

1,000

5 Gênero Gestor

0,55

0,498

0,086

0,006

-0,035

,096*

1,000

6 Gênero Subordinado

2,83

4,557

,110*

0,061

0,075

,099*

,246**

1,000

7 Tempo Gestor

3,03

0,939

-0,018

-0,043

-0,043

-0,047

0,012

-0,004

8 Faixa Etária Gestor

40,45

9,973

-0,039

-0,046

-0,053

-0,079

0,055

-0,033 ,144**

9 Idade Subordinado

0,40

0,491

0,052

-0,076

-0,085

0,000

0,069

0,027

,164** ,339**

10 Escolaridade Subordinado

3,73

0,504

0,057

-0,031

-,095*

-0,020

,095*

0,018

0,018

,143** ,197**

1,000

11 Tipo Empresa

1,33

0,542

0,017

-0,087

0,000

-0,024
,190**

0,015

0,013

,136** ,132**

0,004

1,000

12 Número Empregados

4,49

0,949

0,082

,101*

0,051

0,052

0,027

,096*

-0,003

-0,056

-0,016 ,128**

-,118*

13 Tempo na Empresa

7,91

7,663

0,078

-0,055

-0,061

-0,005

0,017

0,076

,235** ,207** ,409**

14 Cargo de Gestão

0,44

0,497

,109*

0,029

-0,087 ,161** ,249** ,216** -0,003 ,189** ,209** ,167**

15 Tempo no Cargo

4,66

4,808

0,014

-0,079

-0,039

12

13

14

1,000
1,000

-0,050
,150**

Nota: * A correlação é significativa no nível 0,05; ** A correlação é significativa no nível 0,01.

1,000
1,000
1,000

-0,002 ,242** ,223** ,351**

0,080

0,054

1,000

,240** ,153**

1,000

-0,015

-0,003 ,157**

,214**

0,080

1,000

,522** -0,053

Com relação aos comportamentos do líder, conforme definidos por Spence e Helmreich (1978),
o comportamento comunal representou 53% das líderes mulheres e 44% dos líderes homens. Já
o comportamento agêntico esteve presente em 49% dos líderes homens, contra 43% das líderes
mulheres, confirmando os estudos de Powell (1990) – Tabela 14. O comportamento andrógino
foi encontrado em apenas 6% dos líderes analisados, sugerindo ser um comportamento mais
raro de ser encontrado.
Tabela 14 – Distribuição por comportamento e gênero do líder
Mulher

Homem

TOTAL

Comportamento
do Líder

N

%

N

%

N

%

Comunal

105

53%

106

44%

211

48%

Agêntico

85

43%

118

49%

203

46%

Andrógino

8

4%

19

8%

27

6%

Total Geral

198

100%

243

100%

441

100%

Os dados apresentados na Tabela 15 mostram que as mulheres são significativamente menos
satisfeitas no trabalho do que os homens (p<0,05). Quanto à qualidade na relação (LMX) com
seus líderes, a média das mulheres também foi inferior à dos homens, mas a diferença não foi
significativa.
Tabela 15 – Satisfação no trabalho e LMX (ANOVA)

Satisfação no
trabalho

LMX

Gênero do
Subordinado
Mulher

N

Média

F

Sig.

264

3,77

5,354

,021

Homem

177

3,97

Total

441

3,85

Mulher

264

3,55

1,661

,198

Homem

177

3,66

Total

441

3,60
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4.3

Análise das Hipóteses

Com relação aos comportamentos do líder, foram propostas as seguintes hipóteses:
Comportamentos do líder
H1a

A qualidade da relação líder-liderado é maior para líderes comunais, relativamente aos agênticos.

H1b

A qualidade da relação líder-liderado é maior para líderes andróginos, relativamente aos agênticos.

H1c

A qualidade da relação líder-liderado é maior para líderes andróginos, relativamente aos comunais.

H2a

A satisfação no trabalho de subordinados a líderes comunais é maior do que a satisfação de
subordinados a líderes agênticos.

H2b

A satisfação no trabalho de subordinados a líderes andróginos é maior do que a satisfação de
subordinados a líderes agênticos.

H2c

A satisfação no trabalho de subordinados a líderes andróginos é maior do que a satisfação de
subordinados a líderes comunais.

Conforme apresentado na Tabela 16, satisfação no trabalho e LMX variam significativamente
segundo o comportamento do líder. Em seguida, prosseguiu-se com os testes post hoc para
analisar as diferenças entre grupos específicos.
Tabela 16 – Satisfação e LMX por comportamento do líder (ANOVA)

Satisfação no
Trabalho

LMX

Comportamento
do Gestor
Comunal

N

Média

F

Sig

211

3,91

4,172

,016

Agêntico

203

3,74

Andrógino

27

4,20

Total
Comunal

441
211

3,85
3,77

21,851

,000

Agêntico

203

3,34

Andrógino

27

4,14

Total

441

3,60

Um método comum e conhecido de análise post hoc é o Teste de Tukey HSD (Honestly
Significant Difference), que compara as médias de todos os tratamentos com a média de todos
os outros tratamentos e é considerado o melhor método disponível nos casos em que os
intervalos de confiança são desejados e os tamanhos das amostras são desiguais.
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Segundo a metodologia Tukey HSD, observou-se que subordinados a líderes agênticos são
menos satisfeitos e têm qualidade na relação líder-liderado (LMX) inferior quando comparados
a líderes com comportamentos comunais ou andróginos – Tabela 17.
Tabela 17 – Teste de Tukey
Perfil Gestor
(I)
Comunal
Média
Satisfação

Agêntico
Andrógino
Comunal

Média LMX

Agêntico
Andrógino

Perfil Gestor
(J)

Diferença
média (I-J)

Erro Padrão

Sig.

Agêntico

,17

,0865

,125

Andrógino

-,29

,1799

,244

Comunal

-,17

,0865

,125

Andrógino

-,46*

,1803

,031

Comunal

,29

,1799

,244

Agêntico

,46*

,1803

,031

Agêntico

,48*

,0792

,000

Andrógino

-,37

,1647

,067

Comunal

-,44*

,0792

,000

Andrógino

-,81*

,1650

,000

Comunal

,37

,1647

,067

Agêntico

,81*

,1650

,000

*A diferença de média é significativa no nível 0.05.

Com relação ao LMX, foram encontradas diferenças significativas (p<0,05) quando
comparados os comportamentos comunais e agênticos, confirmando a hipótese H1a. No caso
da satisfação no trabalho, a diferença entre as médias foi apenas marginal, não confirmando a
hipótese H2a (p=0,125). Foram confirmadas as hipóteses H1b e H2b visto que LMX e
satisfação no trabalho são significativamente maiores para líderes andróginos, relativamente
aos agênticos (p<0,05).
Com relação aos resultados obtidos nas comparações entre líderes andróginos e comunais, os
resultados de LMX mostraram valores apenas marginalmente superiores para os líderes
andróginos quando comparados aos comunais (p=0,067). Na comparação dos resultados de
satisfação no trabalho não foram observadas diferenças significativas (p=0,244). As hipóteses
H1c e H2c, portanto, não foram confirmadas – Gráfico 1.
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Gráfico 1 – Satisfação e LMX por Comportamento do líder

Com relação aos estereótipos, foram propostas as seguintes hipóteses considerando a
congruência entre os comportamentos do líder e seu gênero.
H3a
H3b
H4a
H4b

Congruência de estereótipos: gênero e comportamentos do líder
A qualidade da relação líder-liderado (LMX) é maior para líderes comunais mulheres,
relativamente aos líderes comunais homens.
A satisfação no trabalho de subordinados a líderes comunais mulheres é maior do que satisfação de
subordinados a líderes comunais homens.
A qualidade da relação líder-liderado (LMX) é maior para líderes agênticos homens, relativamente
aos líderes agênticos mulheres.
A satisfação no trabalho de subordinados a líderes agênticos homens é maior do que satisfação de
subordinados a líderes agênticos mulheres.

As hipóteses H3 e H4 se propunham a analisar se a congruência entre o estereótipo relacionado
ao comportamento e ao gênero do líder (comunal/mulher e agêntico/homem) geraria maiores
resultados de LMX e satisfação no trabalho quando comparados aos seus contra-estereótipos.
No entanto, os resultados não foram significativos (p>0,10) tanto na satisfação no trabalho,
quanto em LMX. Importante ressaltar que, embora não significativa, há uma diferença
observável tanto em satisfação no trabalho quanto em LMX para a combinação gestora mulher
com comportamento agêntico, representando as menores médias observadas em ambos os
construtos – Tabela 18 e Gráfico 2. As hipóteses H3 e H4, portanto, não se confirmaram.
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Tabela 18 – Análise de variância por Comportamento e Gênero do líder
Comportamento e Gênero
do Líder
Comunal

Agêntico

N

Média Satisf

F
1,667

Sig

Mulher

105

3,8362

Homem

106

3,9849

3,7859

Total

211

3,9109

3,7748

Mulher

85

3,6376

Homem

118

3,8169

3,3595

Total

203

3,7419

3,3376

1,803

,198

Média
LMX

,181

3,7635

3,3073

F

Sig

,048

,826

,170

,680

Gráfico 2 – Satisfação e LMX por gênero e Comportamento do líder

Ainda com relação a estereótipos, foram propostas as hipóteses H5 e H6 considerando a
congruência entre os comportamentos do líder e o gênero do liderado. O objetivo foi avaliar se
subordinadas mulheres tinham como expectativa comportamentos comunais de seus líderes e
subordinados homens tinham como expectativa comportamentos agênticos, gerando maiores
resultados de LMX e satisfação no trabalho.

H5a
H5b
H6a
H6b

Congruência de estereótipos: gênero do subordinado e comportamentos do líder
Para lideradas mulheres, a qualidade na relação (LMX) é maior quando o líder é comunal,
relativamente ao líder agêntico.
Para lideradas mulheres, a satisfação no trabalho é maior quando o líder é comunal, relativamente
ao líder agêntico.
Para liderados homens, a qualidade na relação (LMX) é maior quando o líder é agêntico,
relativamente ao líder comunal.
Para os liderados homens, a satisfação no trabalho é maior quando o líder é agêntico, relativamente
ao líder comunal.

A hipótese H5 trata da congruência de estereótipos entre subordinadas mulheres e líderes
comunais. Com relação a hipótese H5a, verificou-se que a qualidade da relação líder-liderado
(LMX) de mulheres subordinadas a líderes comunais foi significativamente superior à LMX de
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mulheres subordinadas a líderes agênticos (p<0,000). Por outro lado, a hipótese H5b não foi
confirmada, uma vez que a satisfação no trabalho de mulheres subordinadas a líderes comunais
foi apenas marginalmente superior à satisfação no trabalho de mulheres subordinadas a líderes
agênticos (p=0,121) – Tabela 19.
A hipótese H6, que trata da congruência de estereótipos entre subordinados homens e líderes
agênticos, não foi confirmada. A hipótese H6a, que analisa LMX, apresentou média
significativamente maior para líderes comunais quando comparados aos líderes agênticos
(p<0,005). Da mesma forma, a hipótese H6b, que compara satisfação no trabalho, também
apresentou resultados superiores para líderes comunais, embora não significativo (p=0,254) –
Tabela 19.
Tabela 19 – Análise de variância por Comportamento do Líder e Gênero do
subordinado
Gênero
Subordinado
Mulher

Homem

Comportamento do Gestor

N

Média

Média

Comunal

126

3,8333

Satisf.

Agêntico

122

3,6525

Total

248

3,7444

Média

Comunal

126

3,7543

LMX

Agêntico

122

3,2695

Total

248

3,5158

Média

Comunal

85

4,0259

Satisf.

Agêntico

81

3,8765

166

3,9530

Total
Média

Comunal

85

3,8052

LMX

Agêntico

81

3,4402

166

3,6271

Total

F

Sig.
2,422

,121

21,754

,000

1,310

,254

8,435

,004

Os resultados indicam, portanto, que líderes comunais geram maior LMX e maior satisfação no
trabalho do que líderes agênticos, independentemente do gênero do subordinado – Gráfico 3.

46

Gráfico 3 – Satisfação e LMX por Comportamento e Gênero do subordinado

As hipóteses H7 e H8 tinham o propósito de testar se a simples congruência entre os gêneros
da díade líder-liderado exercia influência na qualidade da relação líder-liderado (LMX) ou na
satisfação no trabalho.

H7a
H7b
H8a
H8b

Congruência de gênero líder e liderado
Para lideradas mulheres, a qualidade da relação líder-liderado (LMX) é maior quando o líder
também é mulher, relativamente ao líder homem.
Para lideradas mulheres, a satisfação no trabalho é maior quando o líder também é mulher,
relativamente ao líder homem.
Para liderados homens, a qualidade da relação líder-liderado (LMX) é maior quando o líder
também é homem, relativamente à líder mulher.
Para liderados homens, a satisfação no trabalho é maior quando o líder também é homem,
relativamente à líder mulher.

Os resultados mostraram que para as subordinadas mulheres, o gênero do líder não afeta a
satisfação no trabalho (p=0,786). O mesmo não ocorreu com os subordinados homens, visto
que para eles a satisfação no trabalho com líderes do mesmo gênero foi marginalmente superior
à satisfação com líderes mulheres (p=0,062) – Tabela 20.
Com relação a LMX não foram observadas diferenças significativas tanto para subordinados
homens (p=0,965) quanto para subordinadas mulheres (p=0,789) – Tabela 21. Portanto, não foi
confirmada a hipótese H7, enquanto a hipótese H8 obteve apenas suporte parcial.
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Tabela 20 – Satisfação no trabalho por gênero do gestor e do subordinado
Gênero Subord Gênero Gestor
Mulher

Homem

N

Média

Mulher

145

3,7572

Homem

119

3,7882

Total

264

3,7712

Mulher

53

3,7925

Homem

124

4,0452

Total

177

3,9695

F

Sig.
,074

,786

3,531

,062

Tabela 21 – LMX por gênero do gestor e do subordinado
Gênero Subor.

Gênero Gestor

Mulher

Mulher

145

3,5666

Homem

119

3,5382

Total

264

3,5538

Mulher

53

3,6551

Homem

124

3,6610

Total

177

3,6592

Homem

N

Média

F

Sig.
,072

,789

,002

,965

Por fim, as hipóteses H9 e H10 tiveram o propósito de avaliar se a combinação da díade de
gênero líder-liderado juntamente com o comportamento do gestor exerce influência na
qualidade da relação (LMX) e na satisfação no trabalho.

H9a
H9b
H10a
H10b

Congruência de estereótipo e gênero do líder e do liderado
Para lideradas mulheres, a qualidade na relação (LMX) é maior quando o líder é mulher com
comportamento comunal, relativamente ao líder homem com comportamento comunal
Para lideradas mulheres, a satisfação no trabalho é maior quando o líder é mulher com
comportamento comunal, relativamente ao líder homem com comportamento comunal
Para liderados homens, a qualidade na relação (LMX) é maior quando o líder é homem com
comportamento agêntico, relativamente à líder mulher com comportamento agêntico.
Para liderados homens, a satisfação no trabalho é maior quando o líder é homem com
comportamento agêntico, relativamente à líder mulher com comportamento agêntico.

Não foram observadas diferenças significativas nas médias de LMX para as combinações entre
díades de gênero (líder-liderado) e comportamentos do líder, confirmando que a Qualidade na
Relação Líder-Liderado não tem relação com as combinações de gêneros entre líder e liderado.
Portanto, as hipóteses H9a e H10a não foram confirmadas – tabela 22.
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Tabela 22 – LMX por díade e Comportamento do líder (ANOVA)
Construto
Média LMX

Díade - Liderado /
Líder
Mulher / Mulher

Comportamento do Gestor
Comunal

Mulher / Homem
Mulher / Mulher

Agêntico

Mulher / Homem
Média LMX

Homem / Mulher

Comunal

Homem / Homem
Homem / Mulher

Agêntico

Homem / Homem

N

Média

F

Sig.

75

3,709

,719

,398

51

3,821

65

3,347

1,031

,312

57

3,181

30

3,900

,731

,395

55

3,753

20

3,178

2,509

,117

61

3,526

No que tange ao construto satisfação no trabalho, para os subordinados homens, a menor média
ocorreu quando o líder é mulher agêntica, confirmando a hipótese H10b. Observa-se, ainda,
que a maior média ocorreu quando o líder é homem comunal, resultado discretamente superior
ao da líder mulher comunal (p=0,491). Os resultados mostraram que líderes homens agênticos
obtiveram uma média marginalmente superior à obtida para líderes mulheres comunais,
sugerindo que liderados homens têm uma melhor interação com líderes homens.
Quanto às lideradas mulheres, os resultados de satisfação no trabalho mostraram que as maiores
médias foram obtidas para líderes comunais, porém foi observada diferença significativa entre
líderes homens e mulheres. Portanto, a hipótese H9b não foi confirmada. Diferentemente dos
resultados encontrados para os liderados homens, as lideradas mulheres avaliaram a satisfação
no trabalho maior quando o líder é homem comunal, comparados à líder mulher comunal,
embora essa diferença não tenha sido significativa – Tabela 23.
Tabela 23 – Satisfação por díade e Comportamentos do líder (ANOVA)
Construto

Díade - Liderado / Líder

Média
Satisf

Mulher / Mulher

Comportamentos do Líder
Comunal

Mulher / Homem
Mulher / Mulher

Agêntico

Mulher / Homem
Média
Satisf

Homem / Mulher

Comunal

Homem / Homem
Homem / Mulher
Homem / Homem

Agêntico

N

Média

F

Sig.

75

3,795

,401

,528

51

3,890

65

3,671

,047

,829

57

3,632

30

3,940

,479

,491

55

4,073

20

3,530

4,752

,032

61

3,990
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Observa-se que as médias de LMX para líderes com diferentes comportamentos estão mais
próximas entre si quando a díade é composta por líder-homem / liderado-homem – Gráfico 4,
sugerindo uma avaliação menos rigorosa por parte de subordinados homens com líderes do
mesmo gênero. O mesmo comportamento é observado em relação à satisfação no trabalho –
Gráfico 5, resultando, neste caso, em médias superiores às obtidas para líderes-mulheres.
Segundo Douglas (2012), é possível que o subordinado homem de um líder homem tenha
expectativas mais baixas em relação ao seu líder e responda favoravelmente a diferentes
comportamentos da liderança. Este comportamento, no entanto, não é observado para a díade
líder-mulher / liderada-mulher.
Gráfico 4 – LMX – Gênero do líder e do liderado por Comportamento

Gráfico 5 – Satisfação – Gênero do líder e do liderado por Comportamento
Média de SAT - Subordinada Mulher
4,00

Médias de SAT - Subordinado Homem
Comunal

Comunal

4,25

Agêntico

Agêntico
4,00
3,75
3,75

3,50

3,50
Líder Mulher

4.4

Líder Homem

Líder Mulher

Líder Homem

Análise de Regressão Linear

Análises de regressão foram conduzidas, em quatro etapas, para testar o quanto os
comportamentos agêntico e comunal influenciam LMX e a satisfação no trabalho.
A etapa 1 incluiu as seguintes variáveis observáveis: faixa etária do gestor, indicação se tem
atualmente cargo de gestão, escolaridade do subordinado, tipo de empresa e tamanho da
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empresa. Na etapa 2 foi incluída apenas a variável gênero do subordinado com vistas a observar
se haveria impacto nos resultados. Da mesma forma, na etapa 3, foi incluída apenas a variável
gênero do gestor. Por fim, na etapa 4 adicionamos as variáveis inerentes aos comportamentos
do líder: PAQ Agêntico e PAQ Comunal.
Na Regressão Linear pelo Método dos Mínimos Quadrados, o R2 ou R-quadrado representa o
percentual de mudança da variável dependente que é explicado pelo modelo. Portanto, R2 é uma
estimativa da força do relacionamento entre o modelo, ou determinada variável observada, e a
variável dependente.
A inclusão das variáveis de gênero, tanto do subordinado quanto do gestor, nas etapas 2 e 3
explicam menos de 1% do modelo (R2=0,008), o que demonstra pouca influência. No entanto,
com a entrada das variáveis de comportamentos do líder (PAQ Agêntico e PAC Comunal) o
modelo passa a explicar 62,4% da variação de LMX (R2=0,624) – Tabela 24.
Tabela 24 – Análise de regressão linear – LMX
R

R2

R2
ajustado

Erro padrão da
estimativa

Mudança
de R2

Mudança F

Sig.
Mudança F

1

,074

,005

-,006

,84540

,005

,480

,791

2

,088

,008

-,006

,84539

,002

1,010

,315

3

,089

,008

-,008

,84632

,000

,049

,826

4

,790

,624

,616

,52214

,616

353,294

,000

Modelo
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Tabela 25 – Coeficientes de regressão – LMX
Modelo
(Constante)

1

2

Beta

t

Sig.

3,783

0,297

-0,043

0,044

-0,048

12,740
-0,983

0,000
0,326

Cargo de Gestão

0,065

0,083

0,038

0,782

0,435

-0,144

0,259

-0,027

-0,556

0,578

Tipo Empresa

0,013

0,093

0,007

0,139

0,890

Tamanho Empresa

0,067

0,089

0,036

0,754

0,451

3,738
-0,040
0,046
-0,128
0,013
0,058
0,085

0,300
0,044
0,085
0,260
0,093
0,089
0,085

-0,045
0,027
-0,024
0,007
0,031
0,050

12,450
-0,914
0,535
-0,492
0,143
0,651
1,005

0,000
0,361
0,593
0,623
0,886
0,516
0,315

3,741

0,301

12,436

0,000

Fx Etária Gestor

-0,040

0,044

-0,045

-0,907

0,365

Cargo de Gestão

0,049

0,087

0,029

0,567

0,571

-0,124

0,260

-0,023

-0,477

0,633

Tipo Empresa

0,014

0,093

0,007

0,153

0,879

Tamanho Empresa

0,058

0,089

0,031

0,650

0,516

Gênero Subordinado

0,089

0,087

0,052

1,028

0,305

-0,019

0,086

-0,011

-0,221

0,826

0,069

0,246

0,280

0,780

Fx Etária Gestor

-0,004

0,027

-0,004

-0,145

0,885

Cargo de Gestão

0,112

0,055

0,066

2,055

0,041

Escolaridade Subordinado

0,156

0,161

0,029

0,971

0,332

Tipo Empresa

0,012

0,058

0,006

0,212

0,832

Tamanho Empresa

0,055

0,055

0,030

0,994

0,321

-0,049

0,054

-0,029

-0,915

0,361

Gênero Gestor

0,003

0,053

0,001

0,048

0,962

PAQ Comunal

0,688

0,029

0,730

23,844

0,000

PAQ Agêntico

0,218

0,035

0,191

6,142

0,000

Escolaridade Subordinado

(Constante)
Fx Etária Gestor
Cargo de Gestão
Escolaridade Subordinado
Tipo Empresa
Tamanho Empresa
Gênero Subordinado

Escolaridade Subordinado

Gênero Gestor
(Constante)

4

Coeficientes padronizados

Fx Etária Gestor

(Constante)

3

Coeficientes não
padronizados
B
Erro Padrão

Gênero Subordinado

Com relação a variável dependente satisfação no trabalho (SAT), observa-se padrão semelhante
ao observado em LMX. O resultado de R2 entre as etapas 1 e 3 explica apenas 2,8% da variação
de SAT (R2 = 0,028), o que demonstra pouca influência sobre o modelo. No entanto, quando
adicionadas as variáveis relativas aos comportamentos do líder – PAQ Agêntico e PAQ
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Comunal – o modelo passa a explicar cerca de 23,9% da variação do resultado de SAT (R2 =
0,239) – Tabela 26.
Considerando estudos anteriores que definem o construto satisfação no trabalho como uma
resultante de diversos fatores (CARRIER, 2019; RYAN, 1977; HAMIDI; SABERI; SAFARI,
2014), pode-se concluir que os comportamentos do líder têm contribuição relevante nesse
resultado.

Tabela 26 – Análise de regressão linear – satisfação do trabalho
R2

R2
ajustado

Erro padrão
da estimativa

Mudança de
R2

Mudança F

Sig. Mudança
F

,136a

,019

,007

,88320

,019

1,646

,146

b

,026

,013

,88082

,008

3,357

,068

c

,028

,012

,88098

,002

,844

,359

d

,239

,223

,78137

,211

59,719

,000

Modelo

R

1
2
3
4

,162

,167
,489
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Tabela 27 – Coeficientes de regressão – satisfação no trabalho

(Constante)

Coeficientes não
padronizados
B
Erro Padrão
3,767
,310

Fx Etária Gestor

-,064

,046

-,067

-1,380

,168

Cargo de Gestão

,217

,087

,122

2,504

,013

Escolaridade Subordinado

,241

,271

,043

,892

,373

Tipo Empresa

-,070

,097

-,035

-,727

,468

Tamanho Empresa

-,002

,093

-,001

-,024

,981

(Constante)
Fx Etária Gestor
Cargo de Gestão
Escolaridade Subordinado
Tipo Empresa
Tamanho Empresa
Gênero Subordinado

3,682
-,058
,180
,273
-,070
-,019
,162

,313
,046
,089
,271
,097
,093
,088

-,061
,101
,048
-,034
-,010
,090

11,769
-1,259
2,031
1,008
-,721
-,205
1,832

,000
,209
,043
,314
,472
,838
,068

(Constante)

3,672

,313

11,727

,000

Fx. Etária Gestor

-,059

,046

-,063

-1,283

,200

Cargo de Gestão

,164

,090

,092

1,817

,070

Escolaridade Subordinado

,258

,271

,045

,950

,343

Tipo Empresa

-,074

,097

-,036

-,761

,447

Tamanho Empresa

-,019

,093

-,010

-,204

,838

Gênero Subordinado

,145

,090

,080

1,601

,110

Gênero Gestor

,082

,089

,046

,919

,359

(Constante)

1,285

,368

3,490

,001

Fx Etária Gestor

-,033

,041

-,035

-,802

,423

Cargo de Gestão

,186

,082

,104

2,278

,023

Escolaridade Subordinado

,437

,241

,077

1,812

,071

Tipo Empresa

-,081

,086

-,040

-,941

,347

Tamanho Empresa

-,022

,082

-,011

-,269

,788

Gênero Subordinado

,060

,081

,033

,744

,457

Gênero Gestor

,090

,079

,050

1,130

,259

PAQ Conunal

,400

,043

,404

9,264

,000

PAQ Agêntico

,190

,053

,159

3,588

,000

Modelo

1

2

3

4

Coeficientes padronizados
Beta

t
12,143

Sig.
,000

Cabe ressaltar, ainda, que os valores de beta nas Tabelas 25 e 27 demonstram que a
comunalidade do líder tem maior influência em LMX e na satisfação do que os comportamentos
agênticos, corroborando os resultados apresentados anteriormente.
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5

DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do presente estudo foi avaliar a influência do gênero (do líder, do liderado e da
díade) e dos comportamentos do líder sobre a qualidade da relação da relação líder-liderado e
a satisfação no trabalho dos liderados.
Com relação aos comportamentos do líder, a dimensão comunal, aquela orientada para pessoas
e seu bem-estar, se mostrou mais presente entre as mulheres de nossa amostra (53%),
corroborando Eagly (1987). Além disso, foi o comportamento que gerou maior qualidade na
relação líder-liderado (LMX) e mais satisfação no trabalho quando comparado ao
comportamento agêntico, muito embora no caso da satisfação no trabalho essa diferença tenha
sido apenas marginal.
No entanto, cabe ressaltar que a dimensão comunal foi observada, também, em 44% dos líderes
homens deste estudo. Da mesma forma, foi observado que 43% das líderes femininas tinham
comportamento agêntico, que segundo Eagly (1987) é mais observado nos homens, sugerindo
que estes perfis estereotipados podem ter sofrido alterações ao longo dos anos.
Segundo Spence e Helmreich (1978), a dimensão andrógina é aquela que envolve fortes
comportamentos agênticos e comunais simultaneamente. Sob a ótica de liderança, representa o
líder que equilibra bem as duas orientações, para tarefas e para pessoas. Embora esse
comportamento tenha se mostrado raro, com apenas 6% da amostra, ele foi mais frequente nos
líderes homens (8% dos líderes homens) do que nas líderes mulheres (4% das líderes mulheres).
Esses resultados corroboram Powell (1990), segundo o qual líderes homens e mulheres exibem
níveis semelhantes de comportamentos orientados para tarefas e para pessoas.
Além disso, o comportamento andrógino gerou resultados superiores, tanto na qualidade da
relação líder-liderado (LMX) quanto na satisfação no trabalho, quando comparado aos dois
outros perfis (comunal e agêntico). Nesse sentido, cabe um paralelo com a Teoria de Liderança
Situacional. Segundo Hersey e Blanchard (1988), não há um estilo de liderança superior e o
importante seria justamente a capacidade de mobilizar ambas as orientações, dependendo das
caraterísticas do liderado. Da mesma forma, em nosso estudo, observamos que o líder que gera
a maior qualidade na relação e na satisfação de sua equipe, é aquele capaz de focar nas tarefas
e nas pessoas simultaneamente, o que lhe permite delegar, compartilhar, persuadir ou
determinar tarefas de forma mais assertiva e mais bem recebida pelos integrantes do grupo.
Os resultados do estudo também mostraram que o gênero do líder, quando isoladamente
analisado, não tem impacto sobre a qualidade na relação (LMX) nem sobre a satisfação no
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trabalho de seus subordinados. Portanto, o preconceito de gênero na liderança não se sustenta
empiricamente. Esse resultado contraria estudos anteriores que mostravam uma associação do
bom gestor a comportamentos predominantemente masculinos (POWELL; BUTTERFIELD;
PARENT, 2002). Essa visão estereotipada, no entanto, parece estar se modificando ao longo
do tempo.
Estudos recentes discutem as vantagens das mulheres nas posições de liderança, atribuindo a
elas algumas habilidades e comportamentos relevantes para o gerenciamento de organizações
no momento atual. Segundo Offermann e Foley (2020), o desenvolvimento tecnológico e as
tendências sociais veem mudando a forma como as pessoas trabalham e os líderes lideram,
trazendo novos desafios melhor atendidos pelas mulheres. Situações como liderança em tempos
de crise e liderança em ambientes de trabalho virtual veem evidenciando a necessidade de perfis
mais voltados para pessoas nas posições de liderança.
A chamada “liderança feminina” pode, mais uma vez, estar sendo utilizada de forma
estereotipada, associando comportamentos comunais ou andróginos ao gênero feminino do
líder. Nosso estudo mostra, no entanto, que tais comportamentos podem estar presentes em
ambos os gêneros.
Os estudos de Samuel e Mokoaleli (2017), já apontam que não há diferença significativa na
eficácia da liderança de homens e de mulheres.
Kark, Waismel-Manor e Shamir (2012) analisaram a relação entre o papel de gênero dos líderes
(percebido como feminilidade, masculinidade e androginia) e como isso se relaciona com a
eficácia da liderança e concluíram que a feminilidade dos líderes foi mais fortemente
relacionada à eficácia da liderança do que a masculinidade. Esses resultados também sugerem
que os comportamentos do líder são mais importantes do que seu gênero. Além disso, os autores
concluíram que as mulheres pagam uma penalidade maior por não serem percebidas como
andróginas, em comparação aos homens. De forma similar, em nosso estudo, observamos que,
do total de líderes andróginos identificados em nossa amostra (27 ocorrências), 29,6% são do
gênero feminino (8 ocorrências) e 70,3% são do gênero masculino (19 ocorrências).
Douglas (2012) buscou compreender a interação entre as díades de gênero do líder e do liderado
e seus estudos reforçaram que a díade líder-homem / liderado-homem recebeu classificações
significativamente mais altas em alguns aspectos. Em nosso estudo, foi observado que, quando
liderados por homens, a satisfação no trabalho de subordinados homens é marginalmente
superior à satisfação de subordinadas mulheres. O autor também concluiu que a díade de gênero
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líder-liderado não apresentou influência significativa na qualidade da relação (LMX). Em nosso
estudo, da mesma forma, não observamos variações significativas, mas cumpre apontar que
uma discreta preferência dos liderados homens por líderes também homens.
Em outra análise, buscou-se compreender a possível interferência de estereótipos de
comportamento (mulher/comunal e homem/agêntico) nos construtos analisados, tanto sob a
ótica do gênero do gestor quanto sob a ótica do gênero do liderado. Sob a ótica do liderado,
buscou-se verificar se as expectativas de comportamento (comunal ou agêntico) que os
liderados eventualmente pudessem ter de seus líderes, em função do gênero deles, gerariam
algum impacto significativo na qualidade da relação (LMX) e na satisfação no trabalho. Em
ambos os casos, não houve diferença significativa, tanto para LMX quanto para satisfação no
trabalho. Pode-se concluir, portanto, que os possíveis estereótipos associados a gênero, não
exerceram interferência em nosso estudo.
Gartzia e Baniandrés (2019) detectaram que líderes homens comunais sofreram discriminação
nas avaliações, bem como as líderes agênticas mulheres, sugerindo que os contra-estereótipos
geravam estranhamento. Em nosso estudo, embora não significativa, também foi encontrada
uma diferença observável, tanto na satisfação no trabalho quanto em LMX, para a combinação
líder mulher com comportamento agêntico, resultando nas menores médias encontradas em
ambos os construtos. No caso inverso, ou seja, a combinação de líder homem com
comportamento comunal, não foi observada nenhuma variação significativa.
Collins, Burrus e Meyer (2014, p.670) recomendam, em seu estudo, que fossem aprofundadas
as pesquisas considerando os gêneros de ambos os membros diádicos (líder-liderado), em vez
de apenas o gênero do liderado. Em nosso estudo, o gênero do líder, o gênero do liderado e as
díades possíveis, não exerceram impacto significativo na qualidade na relação líder-liderado e
na satisfação no trabalho, sugerindo que estes estão diretamente relacionados aos
comportamentos do gestor, e não ao gênero da díade.
5.1

Implicações teóricas e práticas

Uma das contribuições deste estudo consistiu em mostrar empiricamente que o gênero do líder
não tem relação com a satisfação no trabalho de sua equipe, nem tampouco com a qualidade da
relação estabelecida entre eles. Até mesmo a possível interferência do estereótipo de gênero,
nas expectativas que os liderados nutrem com relação ao comportamento de seus líderes, não
teve comprovação empírica.
57

Portanto, a principal contribuição deste estudo é chamar a atenção para as práticas de seleção
de gestores, que ainda sofrem impacto em função do estereótipo feminino associado ao
comportamento comunal. Este trabalho mostra que tanto o comportamento comunal quanto o
agêntico estão presentes em ambos os gestores: mulheres e homens. Portanto, o foco deve se
concentrar nos comportamentos desejados pela empresa e não no gênero do candidato. Além
disso, as organizações podem se beneficiar ao contar com líderes capazes de manejar bem os
dois aspectos, sendo o que gera maior qualidade na relação com seus liderados e mais satisfação
no trabalho em sua equipe.
Além das práticas de seleção, o treinamento pode ser uma ferramenta importante para o
desenvolvimento da capacidade dos gestores mobilizarem as duas orientações – agêntica e
comunal - dependendo das caraterísticas do liderado, apoiado na Teoria da Liderança
Situacional.
5.2

Limitações da pesquisa e sugestões para investigações futuras.

Este estudo discutiu relações entre construtos teóricos a partir de uma amostra de profissionais,
em sua grande maioria, com ensino superior ou pós-graduação e que trabalham em empresas
privadas de grande porte. Portanto, não é possível estender os resultados obtidos por este estudo,
para toda a população pertencente ao mundo corporativo brasileiro.
Ainda que se tenha obtido uma amostra adequada, com 441 questionários válidos, os resultados
se limitam a trabalhadores relativamente bem formados e bem empregados. Além disso, foram
estudadas as relações de liderança formal, de gestores com perfis próximos aos dos seus
subordinados em termos de escolaridade e idade média. Um maior tamanho de amostra, com
perfis diferenciados tanto de líderes, quanto de liderados, seria recomendado.
Como sugestão para futuros estudos, propõe-se ampliar a amostra, com a inclusão de
trabalhadores com menor escolaridade e empregados de empresas menores, cujas condições de
trabalho tendem a ser diferentes. Sugere-se ainda a busca de maior representatividade de líderes
com comportamentos andróginos, visando análises mais profundas e detalhadas sobre os
impactos desses comportamentos na qualidade da relação e nas atitudes dos membros da equipe.
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APÊNDICE 1: QUESTIONÁRIO DA PESQUISA

Olá!
Esta é uma pesquisa com finalidade acadêmica, desenvolvida para minha dissertação de
mestrado na FGV-EBAPE.
Estamos pesquisando a relação entre gestores e suas equipes junto a profissionais atualmente
empregados e, para isso, gostaríamos que você respondesse a algumas perguntas.
A pesquisa leva de 3 a 4 minutos e você não precisa se identificar. Os dados serão tratados
de maneira absolutamente confidencial.
Ao responder você poderá concorrer a um vale-presente de R$ 100,00 no site
Americanas.com, mas para isso será necessário informar um e-mail de contato ao final da
pesquisa. Lembre-se que a sua participação nesse sorteio é facultativa.
Ao clicar no botão abaixo, você reconhece que sua participação no estudo é voluntária e que
você pode encerrá-la a qualquer momento e por qualquer motivo.
Sua contribuição é super importante!
Obrigada
Denise Viana
Aluna do Mestrado Executivo em Gestão Empresarial - FGV-EBAPE
Contato: dmathiasviana@gmail.com
(1)
(
) Concordo em responder
(
) Não concordo em responder

Antes de começarmos gostaríamos de confirmar se você está exercendo alguma
atividade remunerada atualmente:
(2)
(
(
(
(

)
)
)
)

Sim, estou empregado (CLT ou cargo público)
Sim, tenho minha própria empresa ou trabalho em empresa da família
Sim, sou profissional autônomo / trabalho por conta própria
Não estou exercendo nenhuma atividade remunerada no momento
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Vamos começar falando um pouco sobre como você se sente no seu atual trabalho:
(3) Informe o quanto você concorda ou discorda de cada afirmação:
Discordo
totalmente

Discordo
em parte

Não
Concordo
nem
Discordo

Concordo
em parte

Concordo
totalmente

Sinto-me bastante satisfeito com
meu emprego atual
Na maioria dos dias, estou
entusiasmado com o meu trabalho
Cada dia no trabalho parece não ter
fim
Sinto-me realmente satisfeito no
meu trabalho
Considero que meu emprego é
particularmente desagradável

Agora vamos abordar o comportamento do seu superior imediato:
(4) Escolha o ponto que mais se aproxima do comportamento geralmente assumido por ele(a):
A B C D E
Nem um pouco independente
Nem um pouco emocional
Muito passivo(a)
Não é capaz de se dedicar
completamente aos outros
Muito áspero(a)
Não se predispõe a ajudar os
outros
Nada competitivo(a)
Nem um pouco gentil
Pouco sensível aos sentimentos
dos outros
Toma decisões com facilidade
Desiste muito facilmente
Nem um pouco confiante
Sente-se muito inferior
Não demonstra nenhuma
compreensão com os outros
Muito frio nas relações
Sente-se mal sob pressão

Muito independente
Muito emocional
Muito ativo(a)
É capaz de se dedicar completamente
aos outros
Muito educado(a)
Ajuda sempre a todos
Muito competitivo(a)
Muito gentil
Muito sensível aos sentimentos dos
outros
Tem dificuldade de tomar decisões
Nunca desiste
Muito confiante
Sente-se muito superior
Muito compreensivo(a) com os outros
Caloroso(a) nas relações
Fica bem sob pressão
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Agora considere a sua relação com o seu superior imediato.
(5) Com que frequência você tem ciência do grau de satisfação do seu superior imediato com
seu trabalho?
Nunca
Raramente
Às vezes
Quase sempre
Sempre
1
2
3
4
5
(6) Em que medida o seu superior imediato compreende seus problemas e necessidades no
trabalho?
Nada
Pouco
Moderadamente
Bastante
Muito
1
2
3
4
5
(7) O quanto você acha que ele(a) reconhece seu potencial?
Nada
Pouco
Moderadamente
Bastante
1
2
3
4

Muito
5

(8) Independentemente da autoridade formal do seu superior imediato, quais são as
chances dele(a) ajudar você a resolver problemas no seu trabalho?
Nenhuma
Pequena
Moderada
Alta
Muito Alta
1
2
3
4
5
(9) Novamente, a despeito da autoridade formal do seu superior imediato, quais são as
chances dele(a) defender você, mesmo que isso envolva algum custo pessoal para ele(a)?
Nenhuma
Pequena
Moderada
Alta
Muito Alta
1
2
3
4
5
(10) Eu confio no meu superior imediato o suficiente para defender suas posições, mesmo
com ele(a) ausente.
Discordo
Discordo em Não concordo
Concordo
Concordo
totalmente
parte
nem discordo
totalmente
1
2
3
4
5
(11) Como você caracterizaria a sua relação de trabalho com seu superior imediato?
Muito ruim
Ruim
Razoável
Boa
Excelente
1
2
3
4
5
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Informe a seguir alguns dados sobre seu gestor(a) imediato:
(12) Qual é o gênero do seu gestor?
(
) Masculino
(
) Feminino
(13) Há quantos anos ele(ela) é seu(sua) gestor(a) imediato(a)?
(14) Qual é a faixa etária dele(a)? (caso não tenha certeza informe a que mais se aproxima)
(
) Até 29 anos de idade
(
) Entre 30 a 39 anos de idade
(
) Entre 40 e 49 anos de idade
(
) Entre 50 e 59 anos de idade
(
) 60 anos ou mais
Por fim, deixe-nos saber um pouco mais sobre você:
(15) Informe a sua idade (em anos):
(16) Selecione seu gênero:
(
) Feminino
(
) Masculino
(
) Prefiro não informar
(17) Selecione seu nível de escolaridade (informe o nível mais alto que concluiu):
(
) Ensino Fundamental
(
) Ensino Médio
(
) Ensino Superior
(
) Pós-Graduação
(18) Em que tipo de empresa você trabalha?
(
) Privada
(
) Pública ou governo
(
) Terceiro setor
(19) Selecione abaixo o número atual de empregados da empresa.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Até 9 empregados
de 10 a 49 empregados
de 50 a 99 empregados
de 100 a 499 empregados
500 ou mais empregados

(20) Há quantos anos trabalha nesta empresa?
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(21) Há quantos anos está neste cargo/função?
(22) Você exerce cargo de gestão?
(
) Sim
(
) Não
(23) Qual o cargo que você ocupa?
(
) Diretoria, Superintendência., Vice-Presidência
(
) Gerência, Coordenação, Supervisão
(
) Consultor, Especialista, Analista
(
) Auxiliar, Assistente, Técnico, Operacional
(
) Estagiário
(
) Outros (por favor, especifique)

Muito obrigada por responder a esta pesquisa.
Sua resposta foi registrada e será muito valiosa para nós.
Denise Viana
dmathiasviana@gmail.com
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APÊNDICE 2: DETALHAMENTO DA PESQUISA

Objetivo Geral

Identificar a
relação entre o
estilo de
liderança e a
qualidade na
relação líderliderado e a
satisfação no
trabalho.
Avaliar a
interferência
exercida pelo
gênero do líder,
pelo gênero do
liderado e pelas
díades nos
resultados.

Instrumento
Fontes
de Coleta
Questionário Satisfação no
1ª Parte
Trabalho
Questões 3 (com 5
subitens)

Escala

Referências

Short Index
of Job
Satisfaction SIJS

BRAYFIELD, A. H.; ROTHE, H. F. An
index of job satisfaction. Journal
of Applied Psychology, v. 5, n. 35,
p. 307 - 311, 1951.
Validado e traduzido por SINVAL,
J.; MARÔCO, J. Short Index of Job
Satisfaction: Validity evidence
from Portugal and Brazil. PLoS
ONE, v. 4, n. 15, p. 1-21, 14 Abril
2020.

Questionário Características de
2ª Parte
comportamento
do gestor
Questão 4 (com 16
subitens)
Questionário Qualidade na
3ª Parte
relação líderliderado
Questões 5 a 11

Personal
Attributes
Questionaire
- PAQ

LeaderMember
Exchange
Theory LMX

SPENCE, J. T.; HELMREICH, R. L.
Masculinity & femininity: their
psychological dimensions,
correlates, & antecedents. Austin Texas, USA: University of Texas
Press, 1978.
GRAEN, G. B.; UHL-BIEN, M.
Relationship-Based Approach to
Leadership: Development of
Leader-Member Exchange (LMX)
Theory of Leadership over 25
Years: Applying a Multi-Level MultiDomain Perspective. Leadership
Quarterly Journal, n. 6, p. 219 247, 1995.

Questionário Dados
4ª Parte
sociodemográficos
do gestor
Questões 12 a 14
Questionário Dados
5ª Parte
sociodemográficos
do respondente
Questões 15 a 23
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