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Resumo 

 

De acordo com a literatura existente, o acidente de trabalho tem como  principal causa os erros 

humanos (Reason, 1990), e pelo fato deste ser um evento imprevisível que ocorre no exercício 

laboral e causar consequências danosas ao trabalhador e à organização que o emprega, abordar 

o tema segurança torna-se vital no ambiente das organizações. O número de acidentes de 

trabalho com vítimas fatais alcança a marca de 2,78 milhões por ano em todo o mundo (ILO, 

2020). A liderança exerce um papel importante para que os empregados se engajem em 

desempenho de segurança. Em função de sua relevância para o Brasil e pelos aspectos que 

envolvem segurança em seus processos de produção, envase e comercialização, o mercado de 

distribuição de GLP torna-se alvo de estudo em algumas pesquisas. O presente trabalho de 

pesquisa contribui para a literatura e os profissionais deste mercado, pois testa a relação entre 

um estilo de liderança, a liderança empoderadora, e as medidas de segurança organizacionais, 

bem como a relação entre a liderança empoderadora e a pressão por desempenho e o efeito da 

mediação da pressão por desempenho na relação entre a liderança empoderadora e as medidas 

de segurança. Para testar esses efeitos, foi realizada uma pesquisa com 158 funcionários de 

diversos níveis hierárquicos de uma companhia brasileira distribuidora de GLP. Os resultados 

apontaram que o líder empoderador proporciona um efeito positivo nas medidas de segurança 

organizacionais e um efeito negativo na pressão por desempenho. O efeito mediador da pressão 

por desempenho não foi confirmado nesta pesquisa. 

 

Palavras-chave – Segurança; Liderança Empoderadora; Pressão por Desempenho. 

 

Categoria – Dissertação de Mestrado. 

  



 
 

 

Abstract 

 

According to the existing literature, the accidents at work are primarily caused by human errors 

(Reason, 1990), and because it is an unpredictable event that occurs in the work exercise and 

causes harmful consequences to the worker and the organization that employs him, addressing 

the theme of safety becomes vital in the environment of organizations. The number of 

workplace accidents with fatalities reaches the 2.78 million per year worldwide (ILO, 2020). 

Leadership plays an important role for employees to engage in safety performance. Due to its 

relevance to Brazil and the aspects that involve safety in its production, packaging and 

commercialization processes, the LPG distribution market has become the subject of study in 

some studies. The present research work contributes to the literature and professionals of this 

market, as it tests the relationship between a leadership style, empowering leadership, and 

organizational security measures, as well as the relationship between empowering leadership 

and performance pressure and the effect of mediation of performance pressure on the 

relationship between empowering leadership and security measures. To test these effects, a 

survey was carried out with 158 employees from different hierarchical levels of a Brazilian 

LPG distribution company. The results showed that the empowering leader provides a positive 

effect on organizational security measures and a negative effect on performance pressure. The 

mediating effect of performance pressure was not confirmed in this research. 

 

Key words – Safety; Empowering Leadership; Performance Pressure. 

 

Category – Master Dissertation. 

 

 

 

  



 
 

 

Lista de Figuras 

 

Figura 1 – Matriz Energética Residencial..............................................................................8 

 

 

Lista de Tabelas 

 

Tabela 1 – Estatística Descritiva da Amostra.......................................................................27 

Tabela 2 – Matriz de Correlações..........................................................................................28 

Tabela 3 – Resultados.............................................................................................................29 

  



 
 

 

Sumário 

1 Introdução...............................................................................................................................8 

1.1 Objetivo Geral.....................................................................................................................12 

1.2 Objetivos Específicos..........................................................................................................12 

1.3 Questão a Ser Respondida...................................................................................................12 

1.4 Delimitação do Estudo........................................................................................................13 

1.5 Resultados Esperados.........................................................................................................13 

2 Referencial Teórico...............................................................................................................13 

2.1 Liderança Empoderadora....................................................................................................13 

2.1.1 Liderança Empoderadora e Desempenho da Equipe........................................................15 

2.2 Medidas de Segurança.........................................................................................................17 

2.2.1 Liderança Empoderadora e Medidas de Segurança.........................................................18 

2.3 Pressão por Desempenho....................................................................................................21 

2.3.1 Liderança Empoderadora e Pressão por Desempenho.....................................................22 

3 Hipóteses da Pesquisa...........................................................................................................22 

4 Metodologia...........................................................................................................................24 

4.1 Tipo de Pesquisa..................................................................................................................24 

4.2 Universo e Amostra.............................................................................................................24 

4.3 Coleta de Dados...................................................................................................................25 

4.4 Instrumentos de Medida.......................................................................................................26 

5 Resultados.............................................................................................................................27 

5.1 Estatística Descritiva da Amostra........................................................................................27 

5.2 Teste de Hipóteses...............................................................................................................28 

6 Discussão...............................................................................................................................29 

7 Limitações e Pesquisas Futuras...........................................................................................31 

8 Referências Bibliográficas...................................................................................................32 

Anexos......................................................................................................................................39



8 
 
 

 

1 Introdução 

 

O segmento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), também conhecido como “gás de 

cozinha”, tem uma significativa importância socioeconômica para o Brasil. Este combustível 

tem uma penetração mais relevante no território nacional do que a energia elétrica, a água 

tratada e os serviços de telecomunicações (Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de 

Gás Liquefeito de Petróleo [SINDIGÁS], 2020). Cerca de 95% dos domicílios do país são 

atendidos por uma rede de distribuição de GLP, que está presente em 100% dos municípios 

nacionais e atinge 91% das famílias brasileiras. Esta indústria no país é composta por 19 

empresas distribuidoras, mais de 61 mil revendas autorizadas, 31 empresas de requalificação e 

5 fabricantes de botijões, com cerca de 6 milhões de toneladas comercializadas por ano, gerando 

uma captação de tributos para o poder público de R$ 5,8 bilhões anuais. O setor emprega direta 

e indiretamente 380 mil trabalhadores, utilizando produtos e serviços de siderúrgicas, indústrias 

de máquinas e equipamentos, transportadoras, empresas de instalação e engenharia, dentre 

outras. Estes números transformam o Brasil no 5º maior mercado de GLP do mundo 

(SINDIGÁS, 2020). 

Conforme o Balanço Energético Nacional – BEN de 2019, o GLP no Brasil respondeu 

por 25,9% da matriz energética residencial em 2018 (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Matriz Energética Residencial 
Fonte: Balanço Energético Nacional – BEN 2019, análise SINDIGÁS 
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Por conta da sua facilidade de armazenamento e transporte, grande eficiência térmica, 

sendo um combustível de queima limpa e com baixas emissões de poluentes, além de sua 

comodidade, o GLP é utilizado em todo o mundo em várias aplicações, a exemplo do 

agronegócio, indústria, comércio e serviços, extrapolando seu uso além do processo de cocção 

nas cozinhas residenciais. No Brasil, entretanto, ainda existem barreiras legais que impedem 

um maior aproveitamento do GLP como fonte energética para outros processos (SINDIGÁS, 

2020). 

As empresas distribuidoras de GLP no Brasil seguem rigorosas normas em todas as 

etapas da atividade com respeito aos padrões nacionais e internacionais de segurança e especial 

atenção para a requalificação de botijões, manutenção e treinamento de pessoal. O investimento 

previsto das distribuidoras foi de cerca de R$ 1 bilhão nos últimos três anos em programas de 

melhoria do processo produtivo (SINDIGÁS, 2016). Entre 1996 e 2003, mais de 36 milhões de 

botijões foram requalificados, sendo que 8 milhões foram sucateados e 25 milhões de novos 

botijões foram postos em circulação neste mercado. Tais medidas visam mitigar o risco de 

afetar o consumidor brasileiro no que tange ao fornecimento de GLP. A partir de 1996, 

conforme dados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o número de acidentes com botijões 

sofreu uma drástica redução (SINDIGÁS, 2016). 

Por ser o GLP inflamável, os processos de produção, envase e comercialização deste 

produto devem considerar todas as medidas de segurança, levando em consideração não 

somente a questão de equipamentos e instalações, como também todo o pessoal envolvido, 

através de treinamentos e informações (Moreira, 2015). Para efeito de transporte, o GLP 

necessita de identificação especial, conforme classificação da Organização das Nações Unidas 

(ONU) e adotada pelo Ministério da Infraestrutura em território brasileiro, seguindo a 

Resolução N° 26 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

Segundo dados estatísticos levantados pelo SINDIGÁS (2020), com base nas 

informações fornecidas pelas empresas distribuidoras associadas a este órgão, 25% dos 

acidentes com botijões de 13 kg de GLP ocorreram em 2020 (até julho) devido a problemas de 

instalação dos recipientes, 38% por seu uso inapropriado, 9% devido a problemas nos botijões 

e 28% dos acidentes não foram possíveis de apuração. 

De acordo com a International Labour Organization (ILO) (1998), acidente de trabalho 

é todo acontecimento inesperado e imprevisto, incluindo atos de violência, derivado do trabalho 

ou com ele relacionado, resultando em uma lesão corporal, enfermidade ou morte de um ou de 

vários trabalhadores. Segundo Cavalcante, Cossi, Costa, Medeiros e Menezes (2015), acidente 

de trabalho é compreendido como um evento de caráter imprevisível, que ocorre no exercício 
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do trabalho, trazendo lesões corporais e perturbações funcionais como consequências para o 

trabalhador, além de perda ou redução da capacidade de trabalho, em caráter permanente ou 

temporário, ou mesmo a morte.  

Acidentes de transporte e de trânsito nos quais os trabalhadores estão se deslocando para 

os seus ambientes laborais ou retornando dos mesmos, ou seja, estão engajados em uma 

atividade econômica relacionada ao empregador, são também considerados acidentes de 

trabalho (ILO, 2020). 

Conforme dados da ILO (2020), ocorrem anualmente no mundo cerca de 270 milhões 

de acidentes de trabalho, sendo 2,78 milhões fatais e 7.600 trabalhadores morrem por dia em 

decorrência de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Além disso, os acidentes não fatais 

acarretam perdas de dias trabalhados e 374 milhões novos casos de doenças profissionais são 

evidenciados. O custo estimado com todas essas ocorrências é de 4% do PIB mundial (ILO, 

2020). 

Os acidentes de trabalho são prejudiciais à saúde dos trabalhadores, pois decorrem de 

riscos da atividade laboral, das condições do ambiente onde é realizado o trabalho, das 

características físicas e psíquicas do trabalhador e do contexto social, econômico e político. A 

relação entre saúde e trabalho é rompida, com interferência no processo saúde/doença do 

trabalhador, causando repercussões de ordem pessoal, econômica e social (Sêcco, Robazzi, 

Shimizu & Rúbio, 2012). 

O Brasil detém recordes mundiais de acidentes de trabalho, com três mortes a cada duas 

horas e três acidentes de trabalho não fatais a cada minuto. Em 2009, ocorreram 2.851 acidentes 

de trabalho fatais (ILO, 2020). Conforme estudo de Miranda, Scussiato, Kirchhof, Cruz e 

Sarquis (2012), a maior parte dos acidentes atingiu homens jovens e produtivos, que contribuem 

ativamente com sua força de trabalho e em atividades de maior grau de risco. Os setores da 

construção civil e transportes são os ramos de atividade com maior número de acidentes de 

trabalho fatais (Miranda et al., 2012). 

No segmento do GLP, o mais grave acidente ocorreu em 1984 no bairro de San Juanico, 

Cidade do México, que vitimou cerca de 600 pessoas nos arredores de uma planta de grande 

capacidade de armazenagem deste produto (Arturson, 1987). No Brasil o maior acidente com 

GLP aconteceu em 1972 na Refinaria de Duque de Caxias - REDUC, Rio de Janeiro, que 

vitimou 38 trabalhadores e feriu outros 53 (Wikipédia, 2020). Um dos últimos acidentes em 

bases engarrafadoras de GLP ocorreu em novembro de 2020 no Estado do Rio Grande do Sul, 

deixando um trabalhador morto e dois outros feridos (Jornal do Comércio, 2020). 
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Por conta de seus custos diretos e indiretos, segurança é uma grande preocupação nas 

organizações (Neal & Griffin, 2006). Diante da importância da segurança no ambiente de 

trabalho, pesquisadores procuraram identificar quais são os fatores que contribuem para a 

criação de um clima de segurança positivo. Estudos apontam que nas organizações que têm a 

segurança no trabalho como um dos seus valores principais, a liderança está comprometida com 

a segurança dos liderados, além de existir uma boa comunicação entre o líder e a organização 

e entre os membros da equipe. Além disso, há nessas organizações um constante treinamento 

sobre segurança e equipamentos de proteção adequados e uma preocupação com o bem-estar 

dos empregados. Nestes ambientes, o clima de segurança é forte e positivo (Neal, Griffin & 

Hart, 2000; Zohar, 1980; Brown & Holmes, 1986; Dedobbeleer & Beland, 1991; DeJoy, 1994; 

Niskanen, 1994; Hofmann & Stetzer, 1996). 

Outro fator que contribui para o clima de segurança numa organização é o engajamento 

do time, pois os membros influenciam uns aos outros (Barrick, Thurgood, Smith & Courtright, 

2015). Quando os indivíduos estão engajados, as regras de segurança são seguidas, sendo que 

aqueles que não seguirem essas regras sofrerão pressão do restante da equipe (Rich, LePine, & 

Crawford, 2010). Confiar no líder é uma forma de fazer com que um clima de segurança seja 

formado. A liderança tem o papel de elaborar e implementar as políticas, procedimentos e 

práticas de segurança (Zohar, 2002, 2003). 

Estudos evidenciam que a liderança constitui o fator mais forte a afetar o desempenho 

de segurança em uma organização (Martínez-Córcoles, Gracia, Tomás, Peiró & Schöbel, 2013). 

Estilos de liderança apoiadora, como a liderança empoderadora, são mais prováveis para 

proporcionar efeitos diretos nos registros de segurança organizacionais, por conta de suas 

características: comunicação aberta e igualitária, dentro e através dos limites do grupo de 

trabalho (Zohar, 2003). 

Em meios empresariais competitivos e dinâmicos é quase inevitável que a pressão por 

desempenho seja um fator que afeta significativamente os comportamentos organizacionais 

(Eisenberger & Aselage, 2009; Zhang, Jex, Peng & Wang, 2016). A pressão por desempenho 

reflete um mindset ou uma crença de que o desempenho atual em determinada tarefa é 

insuficiente para atingir o objetivo desejado (Eisenberger & Aselage, 2009; Gardner, 2012). A 

pressão por desempenho frequentemente provoca ansiedade e traz incerteza aos membros de 

uma equipe (Eisenberger & Aselage, 2009). A liderança empoderadora, por enfatizar abertura, 

acessibilidade e disponibilidade aos seus seguidores, consegue capacitar os membros da equipe 

para enfrentar os efeitos negativos resultantes da pressão por desempenho (Carmeli, Reiter-

Palmon, & Ziv, 2010; Hollander, 2009). 
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A partir da discussão anterior e entendendo que as medidas de segurança são um 

importante resultado a ser alcançado em uma organização, buscamos compreender quais os 

impactos da liderança empoderadora nas medidas de segurança de uma companhia brasileira 

de distribuição de GLP. Por ser um ambiente competitivo e de pressão constante por resultados, 

exploraremos os impactos da liderança empoderadora na pressão por desempenho nesta 

organização. Também será contemplado no presente estudo o efeito mediador da pressão por 

desempenho na relação entre liderança empoderadora e medidas de segurança nas equipes de 

trabalho desta organização. 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

Pretende-se avaliar com este trabalho de pesquisa como a liderança empoderadora e a 

pressão por desempenho afetam as medidas de segurança das equipes de trabalho em uma 

companhia brasileira de distribuição de GLP. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

● Avaliar a relação entre liderança empoderadora e medidas de segurança das equipes de 

trabalho de uma companhia brasileira de distribuição de GLP; 

● Avaliar a relação entre liderança empoderadora e pressão por desempenho das equipes 

de trabalho de uma companhia brasileira distribuidora de GLP; 

● Avaliar a mediação da pressão por desempenho na relação entre liderança 

empoderadora e medidas de segurança das equipes de trabalho de uma empresa 

brasileira de distribuição de GLP. 

 

1.3 Questão a Ser Respondida 

 

Como a liderança empoderadora e a pressão por desempenho afetam as medidas de 

segurança das equipes de trabalho em uma companhia brasileira de distribuição de GLP? 
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1.4 Delimitação do Estudo 

 

O estudo proposto delimita-se a obter informações por meio de pesquisa quantitativa, 

através da metodologia de questionário (survey), avaliando variáveis que fazem referência a 

certos fatores organizacionais de liderança empoderadora, pressão por desempenho e medidas 

de segurança em uma empresa brasileira de distribuição de GLP. 

 

1.5 Resultados Esperados  

 

Ao final do estudo, pretende-se avaliar como a liderança empoderadora e a pressão por 

desempenho afetam as medidas de segurança das equipes de trabalho em uma companhia 

brasileira distribuidora de GLP. 

O que se espera da pesquisa é que os resultados apontem que líderes empoderadores 

possam influenciar positivamente as medidas de segurança em um ambiente de trabalho nas 

organizações, ou seja, que a liderança empoderadora proporcione que os subordinados adotem 

melhores condições de segurança nos seus ambientes de trabalho, através de um melhor clima 

de segurança e melhores comportamentos de segurança. 

 Da relação entre liderança empoderadora e pressão por desempenho, espera-se que o 

líder empoderador seja capaz de reduzir o efeito da pressão sobre os seus subordinados. 

Sobre a mediação da pressão por desempenho na relação entre as variáveis liderança 

empoderadora e medidas de segurança, não se tem conhecimento na literatura sobre o tema. 

Espera-se, no entanto, que quanto menor a pressão por desempenho, menor a influência do líder 

sobre seus subordinados para o cumprimento das medidas de segurança organizacionais. 

 

2 Referencial Teórico 

 

2.1 Liderança Empoderadora 

 

Em resposta à crescente competição econômica global, muitas organizações têm sofrido 

mudanças em suas estruturas, alterando-as de um modelo de gerenciamento hierárquico 

tradicional para times de trabalho empoderados (Arnold, Arad, Rhoades & Drasgow, 2000). 

Deveres que antes eram de responsabilidade dos gestores, tais como direção e controle, são 

agora realizados pelos times empoderados. Os gestores assumem um novo papel, que é o de 



14 
 
 

 

liderar essas equipes (Drucker, 1983; Manz & Sims, 1987; Lawler, 1986, 1992). No entanto, a 

despeito de sua popularidade e do seu amplo uso, existe pouca pesquisa que analise as 

habilidades necessárias para liderar essas equipes empoderadas (Arnold et al., 2000). 

Nas organizações tradicionais, a tomada de decisão é centralizada, a estrutura 

hierarquizada e o papel dos gestores bem delineado, cabendo-lhes definir o que os empregados 

devem executar em suas atividades. Os empregados devem ser responsáveis por fazer o trabalho 

atribuído a eles pelos gestores (Manz & Sims, 1987; Walton & Hackman, 1986; Lawler, 1986, 

1988; Schriesheim, House & Kerr, 1976). Com o aumento da competitividade, demandando 

maior qualidade e desenvolvimento de produtos, alterando a economia de um modelo de 

produção para orientação ao serviço, muitas companhias têm eliminado camadas hierárquicas, 

como forma de otimizar suas estruturas e reduzir custos, gerando maior confiança nos times 

para a realização das tarefas e tirando responsabilidades dos gestores (Lawler, 1986; Manz & 

Sims, 1993; Tichy & Ulrich, 1984; Walton & Hackman, 1986; Jackson & Alvarez, 1992; 

Johnston & Packer, 1987). O processo de condições de implementação que aumenta os 

sentimentos dos empregados de auto-eficácia (tomada de decisão participativa) e controle e 

remove a sensação de impotência (burocracia) tem sido popularmente referido como 

empoderamento (Conger & Kanungo, 1988; Lawler, 1986; Liden & Arad, 1996; Spreitzer, 

1996). 

Liderança empoderadora é definida por Srivastava, Bartol e Locke (2006) como 

comportamentos onde o poder é compartilhado com subordinados, aumentando o seu nível de 

motivação intrínseca. Entretanto, a visão de que empoderamento é apenas um 

compartilhamento de poder é incompleta e uma conceitualização mais abrangente deve 

contemplar o efeito motivacional do empoderamento nos subordinados de um líder (Conger & 

Kanungo, 1988). Times empoderados experimentam alta potência e autonomia na realização 

de suas tarefas, sendo que essas são mais significativas e impactantes, levando a uma maior 

motivação intrínseca por parte dos membros de uma equipe (Kirkman & Rosen, 1997, 1999). 

Com base na teoria de Arnold et al. (2000), a liderança empoderadora contempla cinco 

dimensões: liderança pelo exemplo, tomada de decisão participativa, coaching, informação e 

demonstração de preocupação com o indivíduo liderado. De acordo com Ahearne, Mathieu e 

Rapp (2005), as dimensões da liderança empoderadora contemplam: aumentar o significado do 

trabalho, promover participação na tomada de decisão, expressar confiança no alto desempenho 

e conceder autonomia às restrições burocráticas. Amundsen e Martinsen (2015) argumentam 

que as duas principais dimensões da liderança empoderadora são suporte para autonomia e 

suporte para desenvolvimento. 
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Com o passar do tempo, trabalhadores pertencentes a equipes empoderadas vêm 

ganhando mais autonomia, autodireção e controle. Aos gestores, cabe apoiar esses times, 

encorajar a autogestão e promover empoderamento. Adicionalmente, esses gestores devem 

fornecer encorajamento social e emocional aos subordinados, construir relações de confiança e 

abertura, prover informação e recursos para a realização de tarefas e comunicar uma visão 

(Bennis & Nanus, 1985; Lawler, 1986; Liden & Tewksbury, 1995; Manz & Sims, 1987; Schein, 

1993). A mudança no papel e responsabilidades dos gestores em meios empoderados requer 

uma correspondente mudança nos tipos de comportamento da liderança (Arnold et al., 2000). 

Líderes empoderadores percebem seu papel em termos de apoio e assistência e oferecem 

aos membros de suas equipes os recursos necessários, liberdade e independência para que eles 

realizem suas tarefas. Líderes empoderadores reconhecem e respeitam as diferenças individuais 

entre os membros de uma equipe e convidam os seus subordinados a expressar suas opiniões e 

preocupações, ouvindo com sinceridade as ideias e sugestões de seus membros, encorajando-

os a tentar abordagens diferentes sem se preocupar se podem ser criticados ou punidos (Carmeli 

et al., 2010; Hollander, 2009). 

 

2.1.1 Liderança Empoderadora e Desempenho da Equipe 

 

Conforme Srivastava et al. (2006), o líder empoderador propicia mais autonomia e 

responsabilidade aos seus subordinados. Outra perspectiva é através das respostas dos 

liderados, em particular com relação à sua motivação. Estes autores mencionam que a relação 

entre comportamentos de líderes e desempenho do time é mais complicada do que uma simples 

encenação de comportamentos e propõem duas categorias de mecanismos intermediários: o 

papel de compartilhar conhecimento por parte do líder como um processo de time e a eficácia 

do time como um estado emergente na relação liderança empoderadora e desempenho da 

equipe. De acordo com Marks, Mathieu e Zaccaro (2001), a liderança afeta processos de time, 

bem como estados emergentes que, por sua vez, afetam o desempenho. Estados emergentes 

referem-se aos estados cognitivo, motivacional e afetivo das equipes, diferentemente dos 

processos de time, que ocorrem quando os liderados trabalham de forma independente para 

utilizar diversos recursos. 

Sob a ótica de Bandura (1997), eficácia de um time é um estado emergente que expressa 

a crença dos membros da equipe na sua capacidade de executar certos comportamentos 

necessários para atingir um nível desejado de desempenho em tarefas específicas. 

Compartilhamento de conhecimento é um processo de time definido quando os membros de 
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uma equipe compartilham ideias, informações e sugestões entre eles. Ambos, eficácia de um 

time e compartilhamento de conhecimento, são importantes determinantes para a performance 

de uma equipe. 

Compartilhamento de conhecimento propicia a codificação do repositório do 

conhecimento disponível em uma organização, gerando ainda mais conhecimento ao longo do 

tempo (Liebowitz, 1999). Se o conhecimento não for compartilhado, os recursos cognitivos 

disponíveis em uma equipe permanecem subutilizados (Argote, 1999). A liderança autocrática, 

diferentemente da liderança empoderadora, inibe o compartilhamento do conhecimento entre 

os membros de um time, portanto o líder empoderador tem um papel fundamental em 

potencializar o compartilhamento de conhecimento em uma equipe de trabalho (Yukl, 2002). 

Sob a ótica de House e Dessler (1974), um líder empoderador é aquele que fornece um 

guia aos seus seguidores, tratando-os com justiça e reconhecendo seus inputs como valiosos. 

Desta forma, os membros recebem reconhecimento justo pelas suas contribuições em termos 

de ideias e informações dentro da equipe, motivando-os a compartilhar seu conhecimento único 

com os demais. Comportamentos de coaching e tomada de decisão participativa encorajam o 

compartilhamento de conhecimento nas equipes.  Quando um líder concede ao seu time a 

oportunidade para que os membros expressem suas opiniões e sugestões, estes sentem-se 

motivados a participar das tomadas de decisão e a contribuir para que o compartilhamento de 

conhecimento seja ainda mais relevante. Da mesma forma, quando o líder informa e dá 

autonomia, uma maior colaboração ocorre dentro da equipe (Srivastava et al., 2006). 

Liderança pelo exemplo demonstra que o líder está comprometido com seu trabalho e 

assim guia seus subordinados para que um desempenho mais efetivo seja alcançado, 

aumentando sua eficácia (Bandura, 1977). Quando os subordinados participam de tomadas de 

decisão, eles necessitam ampliar o seu conhecimento, aprendendo novas habilidades e gerando 

maior eficácia (Latham, Winters & Locke, 1994). Quando um líder exerce o coaching, ele 

estimula que seus liderados trabalhem de forma autônoma, aumentando assim a eficácia do seu 

trabalho. Da mesma forma, quando um líder informa, ele estimula uma maior eficácia de sua 

equipe. Demonstrar preocupação com os membros é uma forma do líder preocupar-se com o 

bem-estar e os desejos de seus subordinados. Medo, ansiedade e estresse são estados 

emocionais que podem inibir a eficácia pessoal (Conger & Kanungo, 1988). Um líder que 

demonstra preocupação e proporciona apoio social, gera um efeito positivo na eficácia do seu 

subordinado. 

Segundo Stasser e Titus (1985), um time que compartilha conhecimento toma melhores 

decisões e, com isso, alcança maior desempenho. Além disso, o compartilhamento de 
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conhecimento provoca um efeito positivo na coordenação da equipe, levando a um melhor 

desempenho. 

Quando membros de uma equipe compartilham informação ao longo do tempo, eles são 

capazes de reconhecer e processar informação em blocos ou padrões ao invés de unidades 

discretas (Isenberg, 1988), desenvolvendo uma intuição coletiva e ajudando na formação de um 

modelo mental compartilhado, colocando os membros na mesma sintonia durante a execução 

de tarefas e alcançando maior desempenho do time. 

A liderança empoderadora propicia maior desempenho de uma equipe, pois, 

provavelmente, ela faz com que seus membros tomem iniciativa na solução dos problemas, 

aumentando a velocidade de resposta dos membros e melhorando a qualidade do trabalho 

(Cohen, Chang & Ledford, 1997; Manz & Sims, 1987). 

 

2.2 Medidas de Segurança 

 

Segurança é um tema vital nos meios organizacionais (Neal & Griffin, 2006). Várias 

pesquisas realizadas sobre o assunto apontam que as percepções de clima de segurança estão 

positivamente correlacionadas com comportamentos de segurança auto-relatados e que essas 

duas variáveis estão negativamente correlacionadas com acidentes (Griffin & Neal, 2000; 

Hayes, Perander, Smecko & Trask, 1998; Hofmann & Stetzer, 1996; Neal et al., 2000; Rundmo, 

1992). 

Quando as percepções individuais de clima são compartilhadas pelos membros de um 

grupo ou organização, elas são denominadas de clima de grupo ou clima organizacional. 

Aspectos do meio de trabalho avaliados pelas medidas de clima incluem políticas, 

procedimentos e práticas (Reichers & Schneider, 1990). O termo clima de segurança percebido 

refere-se às percepções de políticas, procedimentos e práticas relacionadas com a segurança no 

ambiente de trabalho. Clima de segurança de grupo refere-se às percepções do grupo como um 

todo (Neal & Griffin, 2006). 

Segundo Neal e Griffin (2006), comportamentos de segurança são comportamentos do 

indivíduo que estão relacionados com a segurança e podem ser classificados em dois tipos: 

conformidade de segurança e participação em segurança. A conformidade de segurança refere-

se ao núcleo de atividades que os indivíduos necessitam realizar para manter seguro o ambiente 

de trabalho, seguindo normas de segurança no trabalho. Isto inclui a aderência aos 

procedimentos de trabalho padrão e uso de equipamento de proteção individual. Participação 

em segurança é descrita por esses autores como comportamentos que não contribuem 
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diretamente para a segurança pessoal do indivíduo, mas para apoiar o ambiente de segurança 

nas organizações. Isto inclui atividades como participação em atividades voluntárias de 

segurança, auxílio a colegas em assuntos relacionados à segurança e reuniões de segurança. 

Indivíduos devem estar motivados a cumprir as práticas de trabalho seguras, bem como a 

participar de atividades de segurança se eles percebem que há um clima de segurança positivo. 

Comportamentos inadequados praticados pelos indivíduos são a principal causa de acidentes 

(Christian, Bradley, Wallace & Burke, 2009). 

A teoria da troca social prediz que se um indivíduo percebe que a organização está 

preocupada com o seu bem-estar, ele desenvolverá uma obrigação implícita de reciprocidade 

através da realização de comportamentos que beneficiarão a organização (Blau, 1964). 

Hofmann e Morgeson (1999) argumentaram que quando empregados trabalham em um 

ambiente onde a segurança é uma preocupação, eles agem de forma recíproca, cumprindo os 

procedimentos de segurança estabelecidos. 

Níveis de clima de segurança podem variar dentro da organização entre os vários grupos 

presentes nela, em virtude dos diferentes processos que existem nos grupos. Práticas da 

liderança podem formatar as percepções dos integrantes acerca dos procedimentos, práticas e 

políticas organizacionais (Zohar & Luria, 2004). Zohar (2000) argumentou que o clima de 

segurança de grupo influencia a motivação em segurança. Um clima de segurança positivo do 

grupo pode sinalizar que o líder está preocupado com o bem-estar do indivíduo, gerando 

comportamentos recíprocos por parte do indivíduo para com a organização, sugerindo que 

indivíduos que trabalham em grupos com um clima de segurança positivo devem estar mais 

motivados para se engajar em práticas de segurança do que aqueles que trabalham em grupos 

com um clima de segurança negativo (Hofmann & Morgeson, 1999). 

 

2.2.1 Liderança Empoderadora e Medidas de Segurança 

 

Em um ambiente organizacional, liderança e cultura de segurança são importantes 

fatores que afetam o desempenho de segurança e a complementaridade entre esses dois 

construtos é vital para o seu atingimento (Lee, Lu, Yang & Chang, 2019). A liderança pode 

contribuir para estabelecer um clima de segurança, sendo uma precondição para alcançar um 

desempenho de segurança favorável (Martínez-Córcoles et al., 2013). A liderança 

empoderadora reforça o clima de segurança e melhora as percepções de comportamento de 

segurança (Martínez-Córcoles, Gracia, Tomás & Peiró, 2011). Sob a ótica de Zohar (1980), o 
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clima de segurança pode servir como uma diretriz estrutural para medir comportamentos de 

segurança, facilitando as percepções e expectativas entre os empregados de uma empresa. 

Líderes empoderadores delineiam claramente as missões dos membros, destacando os 

objetivos de sua equipe. Eles criam uma cultura de aprendizagem através do compartilhamento 

de conhecimento (Chang & Chuang, 2011). A liderança empoderadora afeta diretamente a 

participação em segurança e a conformidade de segurança dos seus subordinados (Martínez-

Córcoles et al., 2013). Quando líderes lideram pelo exemplo e praticam comportamentos de 

segurança, os seus subordinados tendem a imitar esses comportamentos, aumentando assim sua 

conformidade com os sistemas de segurança, bem como a participação em segurança. Líderes 

devem encorajar seus subordinados a expressar suas opiniões pessoais e incentivá-los a 

participar da formulação de decisões de segurança, de forma a gerar comprometimento da 

equipe e, com isso, assegurar segurança (Lee et al., 2019). 

Segundo Yule, Flin e Murdy (2007), os empregados são propensos a cumprir os 

protocolos de segurança se eles perceberem os danos causados pela sua violação. Líderes 

empoderadores ensinam os empregados no ambiente de trabalho e transmitem sua experiência, 

conhecimento e habilidades. Com isso, os empregados conseguem aplicar esses conhecimentos 

no seu campo de trabalho, acelerando o progresso da organização em direção ao cumprimento 

dos seus objetivos de segurança (Lee et al., 2019). De acordo com Neal et al. (2000), o 

conhecimento de segurança precede o comportamento de segurança, afetando a conformidade 

de segurança e a participação em segurança. 

Hofmann e Morgeson (1999) encontraram em sua pesquisa que empregados são 

altamente comprometidos com procedimentos de segurança quando se sentem confortáveis 

para discutir assuntos relacionados à segurança com seus líderes. 

As teorias de liderança focam no aumento da efetividade e da eficiência do desempenho 

dos empregados, levando ao questionamento se os estilos dessa liderança promoverão os 

mesmos resultados positivos dentro de um contexto onde o trade-off entre desempenho 

eficiente e desempenho seguro é algumas vezes crucial (Martínez-Córcoles et al., 2013). 

Segundo Kivimaki, Kalimo e Salminen (1995), gestão participativa, que fornece 

comunicação e feedback aos subordinados, está associada com desempenho de segurança. 

Martínez-Córcoles et al. (2011) conduziram um estudo em uma planta de energia nuclear para 

avaliar que a liderança empoderadora melhora os comportamentos de segurança por meio do 

clima de segurança. Embora conformidade com regras e procedimentos seja um importante 

resultado da liderança para estabelecer segurança neste tipo de indústria, o comportamento da 

liderança com foco nas pessoas tem o potencial para aumentar o desempenho de segurança dos 
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empregados, pois vai além de regras e padrões, identificando quase-acidentes ou eventos 

menores (Martínez-Córcoles et al., 2013). 

Segundo o modelo teórico de Arnold et al. (2000), o líder empoderador é aquele que 

tem a capacidade de aumentar o potencial de uma equipe com relação à autogestão. Como já 

citado anteriormente, cinco comportamentos são característicos desse estilo de liderança. O 

primeiro deles é o de liderar pelo exemplo, ou seja, o líder precisa demonstrar que o seu 

comprometimento com o trabalho é coerente com o que é demonstrado pelos membros de sua 

equipe. Em termos de segurança, o líder tem que praticar aquilo que prega (Martínez-Córcoles 

et al., 2013). 

O segundo comportamento dessa teoria é a tomada de decisão participativa, onde o líder 

encoraja os seus membros a expressar suas ideias e opiniões (Arnold et al., 2000). Com relação 

à segurança, líderes devem estimular seus subordinados a participar de tomadas de decisão 

concernentes a assuntos de segurança (Martínez-Córcoles et al., 2013). Tjosvold (1990) 

encontrou em sua pesquisa que funcionários de uma tripulação de voo apresentaram resultados 

mais efetivos em relação a situações perigosas porque foram motivados pelo seu líder a 

contribuir com suas ideias. 

A terceira dimensão de comportamentos refere-se ao coaching, ou seja, a habilidade do 

líder em encorajar os membros da equipe a resolver problemas e, assim, fornecer aos 

subordinados a capacidade de compartilhar e aumentar seus conhecimentos (Martínez-Córcoles 

et al., 2013). 

O quarto comportamento dessa teoria destaca a informação, ou seja, o quanto um líder 

dissemina as informações organizacionais entre os membros de sua equipe, como missão, visão 

ou outra informação relevante. Pode-se assumir que bons resultados de segurança serão obtidos 

quando o líder transmite aos subordinados as informações através de encontros frequentes com 

o time (Martínez-Córcoles et al., 2013). 

A quinta e última dimensão de comportamentos da liderança empoderadora é o quanto 

o líder mostra preocupação/interação com seus subordinados, ou seja, qual o tempo que um 

líder dedica para discutir questões da equipe ou se preocupar com o bem-estar dos seus 

membros. É esperado que essas equipes demonstrem um comprometimento maior em relação 

à segurança (Martínez-Córcoles et al., 2013). 

Conforme Reason (2008), manter a vigilância constante é uma importante precondição 

para identificar e correlacionar falhas latentes e problemas escondidos em sistemas tecnológicos 

que têm o potencial de incubar e produzir acidentes. Algumas formas de fazer isso nas 

organizações é promover processos de aprendizagem por meio de reuniões, troca de pontos de 
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vista, discussões e experimentação prática (Richter, 2003). A partir disso, os membros 

organizacionais se deparam com diferentes interpretações acerca de questões envolvendo 

segurança, conscientizando-os de situações normais, mas também de outras inesperadas. Para 

tal, torna-se necessária a intensa participação em segurança por parte dos membros da 

organização (Martínez-Córcoles et al., 2013). 

Pela ótica de Naevestad (2008), os líderes devem encorajar seus subordinados a 

participar de discussões e campanhas envolvendo segurança constante, a fim de que seja criada 

uma estrutura que permita uma integração proativa de diferentes visões e perspectivas para que 

a segurança seja um valor chave de uma cultura organizacional. Quando líderes fazem isso, eles 

fornecem e promovem participação em segurança, resultando em contínuos processos de 

aprendizagem dentro da equipe. 

De acordo com a teoria da aprendizagem social, os comportamentos de líderes de 

equipes (ex. liderança pelo exemplo) são observados pelos membros, que passam a imitar esses 

comportamentos, pelo fato de serem recompensados pelos seus líderes ou por seus colegas de 

equipe, sendo reconhecidos por esses comportamentos (Bandura, 1977). 

 

2.3 Pressão por Desempenho 

 

A pressão por desempenho é definida como um conjunto de fatores interrelacionados 

que aumenta a responsabilidade de uma equipe para maior qualidade dos resultados, agindo 

como uma força motriz que afeta os processos de uso do conhecimento e, portanto, da eficácia 

do time (Gardner, 2012). 

Baumeister (1984) definiu a pressão como qualquer fator ou combinação de fatores que 

aumenta a importância de realizar algo bem numa determinada ocasião. A pressão por 

desempenho dentro de um ambiente de trabalho é um conjunto de fatores interrelacionados que 

aumenta a importância de uma equipe entregar um resultado superior. A pressão por 

desempenho é uma força imposta ao time e difere de outros tipos de pressão externa, como 

pressão por tempo e pressão por crises (Gardner, 2012). Aqueles que exercem pressão por 

desempenho podem ser clientes ou chefes (Hackman & Walton, 1986). Quanto maior a 

exigência por resultados de alta qualidade, maior será a pressão por desempenho sobre uma 

equipe. 

Pessoas que fazem parte de uma organização são motivadas para ter aprovação e 

respeito daqueles a quem são responsáveis (Emby & Gibbins, 1988; Lerner & Tetlock, 1999). 

Em alguns ambientes organizacionais, membros de uma equipe se motivam para alcançar alto 
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desempenho, pois isso lhes proporciona oportunidade para demonstrar seus conhecimentos e 

habilidades (Crown & Rosse, 1995). Quando são responsáveis pelos seus resultados, as pessoas 

tendem a gastar mais tempo e esforço em suas tarefas e ter maior motivação (Koonce, Anderson 

& Marchant, 1995). 

 

2.3.1 Liderança Empoderadora e Pressão por Desempenho 

 

O líder empoderador, por permitir abertura com seus subordinados, assegura que todos 

os membros de sua equipe se sentem reconhecidos e apreciados por suas singularidades e 

diferenças (Hollander, 2009). Os efeitos negativos provocados pela pressão por desempenho 

sobre os membros de uma equipe podem requerer maior sensibilidade aos comportamentos dos 

líderes por parte desses membros (Pierro, Cicero, Bonaiuto, van Knippenberg & Kruglanski, 

2005). Como forma de aliviar a experiência negativa da pressão por desempenho, os membros 

da equipe precisam confiar mais no seu líder, de forma a seguir suas orientações. 

Com base nisso, alguns pesquisadores têm destacado a importância da liderança em 

momentos de pressão e concluíram que os membros de uma equipe procuram seus líderes como 

fonte de certeza, ficando mais atentos às suas orientações e ações (Oreg & Berson, 2011). 

Estudos empíricos mostraram evidências de que, como forma de reduzir a incerteza provocada 

pela pressão por desempenho, os membros de uma equipe são mais suscetíveis à influência do 

seu líder (Pierro et al., 2005). 

 

3 Hipóteses da Pesquisa 

 

Conforme Naevestad (2008), é crucial que os líderes encorajem seus subordinados a 

participar de constantes discussões e campanhas de segurança, de forma que possam criar 

estruturas ou referências que permitam uma redundância cultural, ou seja, uma integração 

antecipatória de diferentes visões e perspectivas em segurança, tornando-a um valor 

preponderante da cultura de uma organização. Quando líderes empoderadores promovem troca 

de conhecimento em segurança e fornecem autonomia, os subordinados tendem a se motivar a 

alcançar os objetivos de segurança organizacionais (Martínez-Córcoles et al., 2013). 

Com base na discussão anterior, que aborda a liderança empoderadora e as medidas de 

segurança, o estudo atual propõe a seguinte hipótese de pesquisa: 
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(H1): A liderança empoderadora afeta positivamente as medidas de segurança em um 

ambiente organizacional. 

O desejo de reduzir a incerteza causada pela pressão por desempenho em um ambiente 

organizacional leva os membros a serem mais suscetíveis ao que o seu líder pode influenciá-

los, ou seja, o líder causa um efeito benéfico na pressão por desempenho (Pierro at al., 2005). 

Com base na discussão acima, o estudo atual propõe a seguinte hipótese de pesquisa: 

(H2): A liderança empoderadora afeta negativamente a pressão por desempenho em 

um ambiente organizacional. 

Quando a pressão por desempenho é baixa dentro de uma equipe, o ambiente é de pouca 

incerteza, mais previsível e com baixos níveis de ansiedade (Gardner, 2012), e os membros da 

equipe podem não ter que confiar no apoio da liderança para alcançar os objetivos de 

desempenho. Os membros da equipe não percebem situações de ameaça quando a pressão por 

desempenho é baixa. Com isso, o efeito benéfico da liderança empoderadora sobre a equipe e 

seus resultados tende a ser menor quando a pressão por desempenho é baixa do que em 

ambientes de alta pressão por desempenho (Ye, Wang & Guo, 2019). 

De acordo com a discussão anterior e avaliando que as medidas de segurança são um 

importante resultado a ser alcançado num ambiente organizacional, o estudo atual propõe que 

a pressão por desempenho exerce um papel mediador na relação entre a liderança empoderadora 

e as medidas de segurança. A seguinte hipótese, portanto, é formulada: 

(H3): A pressão por desempenho medeia a relação entre liderança empoderadora e 

medidas de segurança em um ambiente organizacional, de forma que quanto menor a pressão 

por desempenho, mais fraca é a relação entre a liderança empoderadora e as medidas de 

segurança organizacionais.  

Por meio das hipóteses elencadas anteriormente, criou-se o modelo que representa os 

impactos da liderança empoderadora nas medidas de segurança das equipes de trabalho de uma 

companhia brasileira de distribuição de GLP, bem como os impactos da liderança 

empoderadora sobre a pressão por desempenho. O modelo proposto também contempla o efeito 

da mediação da pressão por desempenho na relação entre liderança empoderadora e medidas 

de segurança (Figura 2). 
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Figura 2 – Modelo Estrutural 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4 Metodologia 

 

4.1 Tipo de Pesquisa 

 

Com base no critério de classificação de pesquisa proposto por Vergara (2010), este 

estudo pode ser considerado como: 

a) Investigação exploratória quanto aos fins, pois visa esclarecer quais fatores contribuem 

para a ocorrência do fenômeno estudado, ou seja, como a liderança empoderadora e a 

pressão por desempenho afetam as medidas de segurança organizacionais; 

b) Pesquisa quantitativa quanto à natureza, pois busca a validação das hipóteses através da 

utilização de dados estruturados e análises estatísticas; 

c) Pesquisa bibliográfica e survey quanto aos meios, pois foram estudados livros, artigos, 

revistas, sites da internet e demais materiais de acesso público. Além disso, foi realizada 

uma investigação empírica, por meio da aplicação de questionários. 

 

4.2 Universo e Amostra 

 

O universo pesquisado foi o de uma organização brasileira de distribuição de GLP em 

seus diversos níveis hierárquicos, desde gerentes executivos até funções operacionais, como 

analistas administrativos, motoristas, dentre outras. 

Esta companhia é uma das quatro maiores do mercado brasileiro de GLP e possui mais 

de 2.500 funcionários diretos, com mais de 60 anos de atuação neste segmento. Suas unidades 

de negócio são compostas da matriz da empresa, de 18 bases de envase e 17 filiais abastecedoras 

H3 
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H2 

Liderança 
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presentes em 23 unidades federativas do Brasil. A companhia é responsável pela 

comercialização de mais de 1,6 milhão de toneladas anuais de GLP e atende cerca de 11 milhões 

de domicílios no país. 

A amostra utilizada foi de 1.740 funcionários desta companhia, obtendo-se 158 

respostas válidas. A taxa de respostas foi de 9,08%. 

 

4.3 Coleta de Dados 

 

A população alvo da pesquisa é constituída de funcionários de diversos níveis 

hierárquicos de uma companhia brasileira de distribuição de GLP, sendo parte desta população 

constituída de funções de liderança, tais como: gerente executivo, gerente comercial, gerente 

de produção, coordenador administrativo, dentre outras. A outra parte da população é 

constituída de funções tratadas no estudo como operacionais ou de subordinação, tais como: 

consultor comercial, auxiliar administrativo, mecânico, motorista, dentre outras. 

Para a coleta dos dados, preparou-se dois questionários, por meio da plataforma 

Qualtrics, com perguntas específicas para medição das variáveis do estudo: liderança 

empoderadora, medidas de segurança e pressão por desempenho (ver Anexos). Os 

questionários, bem como os objetivos da pesquisa, foram apresentados pelo pesquisador a dois 

diretores, uma gerente da área de Recursos Humanos (RH), sete gerências executivas e às suas 

equipes de média gerência de uma companhia brasileira de distribuição de GLP. Estes encontros 

tiveram como finalidades principais, por parte do pesquisador, abordar a relevância do tema no 

ambiente organizacional da empresa, assim como buscar o apoio das lideranças para que os 

líderes e os membros de suas equipes de trabalho respondessem aos questionários. 

Os dois questionários foram enviados em duas ondas (T1 e T2) para 1.740 funcionários 

desta companhia. Cabe destacar que alguns destes se encontravam de férias durante o período 

da coleta dos dados. O envio dos questionários foi feito por meio de correio eletrônico (email) 

diretamente da Fundação Getulio Vargas para os endereços eletrônicos corporativos dos 

funcionários da companhia. O tempo entre as duas ondas T1 e T2 foi de 21 dias. Foi informado 

aos respondentes que suas identidades, assim como suas respostas, seriam mantidas em sigilo, 

bem como os dados seriam tratados de forma agrupada. Além das variáveis liderança 

empoderadora, medidas de segurança e pressão por desempenho, foram contempladas nos 

questionários questões referentes às variáveis de controle, como idade, sexo, escolaridade e 

tempo de empresa.  
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Como forma de avaliar o entendimento dos respondentes, os questionários foram 

disparados previamente pelo pesquisador, por email, para uma amostra de 22 funcionários desta 

companhia, e após o retorno deles, foram feitos os ajustes e correções necessárias para que os 

questionários estivessem aptos para serem enviados à amostra maior. 

 

4.4 Instrumentos de Medida 

 

As variáveis constantes nos dois questionários foram medidas através de escalas já 

existentes e validadas em estudos prévios. As escalas foram traduzidas da língua inglesa para a 

língua portuguesa por profissional com a devida formação e qualificação para tal tarefa. Alguns 

itens sofreram pequenas alterações, de forma a se adaptarem à realidade das organizações 

brasileiras. 

a) Liderança Empoderadora foi medida por meio de vinte e quatro itens da escala 

desenvolvida por Arnold et al. (2000), que mede as cinco dimensões deste construto: 

liderança pelo exemplo, tomada de decisão participativa, coaching, disseminação de 

informação por parte do líder e o quanto o líder demonstra preocupação/interação com 

seus subordinados. Os respondentes tinham à disposição uma faixa de respostas que 

variava de 1 (Concordo totalmente) a 5 (Discordo totalmente). Um exemplo de item é: 

“Meu gestor se preocupa se eu alcanço os meus objetivos”. O α de Cronbach desta 

escala foi de 0,98. 

b) Medidas de Segurança foi medida por meio de doze itens da escala desenvolvida por 

Neal e Griffin (2006), que mede os quatro indicadores de segurança: clima de segurança, 

motivação de segurança, conformidade de segurança e participação em segurança. Os 

respondentes tinham à disposição uma faixa de respostas que variava de 1 (Discordo 

totalmente) a 5 (Concordo totalmente). Um exemplo de item é: “Eu obedeço aos 

procedimentos de segurança corretos para realizar meu trabalho”. O α de Cronbach 

desta escala foi de 0,96. 

c) Pressão por Desempenho foi medida por meio de quatro itens da escala desenvolvida 

por Mitchell, Baer, Ambrose, Folger e Palmer (2018). Os respondentes tinham à 

disposição uma faixa de respostas que variava de 1 (Concordo totalmente) a 5 (Discordo 

totalmente). Um exemplo de item é: “A pressão por resultados no meu ambiente de 

trabalho é alta”. O α de Cronbach desta escala foi de 0,83. 
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5 Resultados 

 

5.1 Estatística Descritiva da Amostra 

 

A amostra inicial do presente estudo contou com 1.740 respondentes, sendo que o total 

de respostas válidas foi de 158, pois alguns respondentes não responderam corretamente os 

questionários e outros se encontravam de férias durante o período da coleta dos dados. De 

acordo com a Tabela 1, destes 158 respondentes, 61% (ou 96 respondentes) são do sexo 

masculino, possuem idade média de 34,9 anos, o tempo médio de empresa é de 6 anos e 141 

respondentes (ou 89%) têm nível superior ou acima. 

 

Tabela 1 

Estatística Descritiva da Amostra 

 

Variável Categorias n Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 
Alfa de 

Cronbach 

Liderança 
Empoderadora 

  158 4,00 0,90 1 5 0,98 

Medidas de 
Segurança 

  158 4,45 0,88 1 5 0,96 

Pressão por 
Desempenho 

  158 3,93 0,98 1 5 0,83 

Sexo 
Feminino 62           

Masculino 96           

Idade   158 34,9 8,20 21 60   

Tempo na 
Empresa 

  158 6 6 0 29   

Escolaridade 

Ensino 
Fundamental 

1 

4 0,85 1 5   

Ensino Médio 8 

Ensino Técnico 8 

Graduação 55 

Pós-graduação 86 

 Total 158      
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Como forma de demonstrar que as variáveis não estão altamente correlacionadas, 

rodamos a matiz de correlação. Os resultados apontaram baixos valores, indicando baixa 

correlação entre as variáveis analisadas na pesquisa, conforme apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 

Matriz de Correlações 

 

Variável (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Pressão por Desempenho (1) 1             

Medidas de Segurança (2) -0,13 1      

Liderança Empoderadora (3) -0,17* 0,12* 1     

Sexo (4) -0,10* 0,12 -0,05 1    

Escolaridade (5) 0,21* -0,02 -0,05 0,18* 1   

Idade (6) -0,06 0,13 0,16* -0,02 0,03 1  

Tempo na Empresa (7) -0,12 -0,01 0,13 0,05 -0,21* 0,70* 1 

 

Nota. * = p < 0,05 

        

 

5.2 Teste de Hipóteses 

 

Para testar a hipótese 1, realizamos uma regressão múltipla. Conforme o Modelo 6 da 

Tabela 3, demonstramos um efeito positivo da liderança empoderadora nas medidas de 

segurança (β = 0,168, p < 0,05). Este resultado indica que em uma organização, os líderes 

empoderadores promovem entres os seus subordinados um maior clima de segurança, levando-

os a uma maior motivação de segurança e maiores conformidade de segurança e participação 

em segurança, ou seja, melhorando as medidas de segurança dentro da organização. Portanto, 

a hipótese H1 foi confirmada. 

Conforme o Modelo 2 da Tabela 3, demonstramos que a liderança empoderadora reduz 

a pressão por desempenho (β = -0,177, p < 0,05). Este resultado indica que numa organização, 

o líder empoderador exerce uma influência positiva sobre os seus subordinados, de tal forma 

que os efeitos negativos da pressão por desempenho são reduzidos. Portanto, a hipótese H2 foi 

confirmada. 

De acordo com Baron e Kenny (1986), duas pré-condições devem ser atendidas para se 

ter um modelo de mediação: um efeito significativo da variável independente na variável 

mediadora e uma relação significativa entre a variável mediadora e a variável dependente. 

Segundo nos mostra o Modelo 2 da Tabela 3, podemos perceber uma relação significativa entre 

a variável independente, Liderança Empoderadora, e a variável mediadora, Pressão por 



29 
 
 

 

Desempenho (β = -0,177, p < 0,05). No entanto, conforme reportado do Modelo 5 da Tabela 3, 

não há uma relação significativa entre a variável mediadora, Pressão por Desempenho, e a 

variável dependente, Medidas de Segurança (β = -0,104). Não havendo esta relação entre 

variável mediadora e variável dependente, podemos entender que os pré-requisitos necessários 

para a existência da mediação não são atendidos. Com isso, a hipótese H3 deve ser rejeitada. 

 

Tabela 3 

Resultados 

 

  VD: Pressão por Desempenho  VD: Medidas de Segurança 

 
Modelo 

1 

Modelo 

2 

Modelo 

3 

Modelo  

4 
 

Modelo 

 5 

Modelo 

 6 

        

Escolaridade 0,258** 0,250* 0,233* 0,224*  -0,081 -0,080 

 (0,097) (0,096) (0,097) (0,096)  (0,089) (0,088) 

        

Idade -0,005 -0,002 -0,001 0,001  0,031** 0,029* 

 (0,013) (0,013) (0,013) (0,013)  (0,012) (0,012) 

        

Sexo -0,267 -0,279 -0,244 -0,238  0,247 0,265 

 (0,161) (0,159) (0,161) (0,160)  (0,146) (0,144) 

        

Tempo na Empresa -0,006 -0,005 -0,004 -0,007  -0,036* -0,036* 

 (0,018) (0,018) (0,018) (0,018)  (0,017) (0,016) 

        

Liderança 

Empoderadora 
 -0,177* -0,144 -0,550*   0,168* 

  (0,085) (0,089) (0,241)   (0,078) 

        

Pressão      -0,104 -0,078 

      (0,073) (0,073) 

_cons 3,103*** 3,758*** 3,247*** 4,591***   4.268*** 3,561*** 

  (0,501) (0,588) (0,700) -1,017   (0,504) (0,596) 

N 158 158 158 158  158 158 

R2 0,066 0,091 0,102 0,121   0,073 0,101 

        

Nota1. * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

Nota2. Desvio Padrão em parênteses 

 

 

6 Discussão 

 

Um ambiente de trabalho que garanta saúde e segurança ocupacionais está no centro das 

discussões para assegurar a qualidade nos empregos. Saúde e segurança ocupacionais são 
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fatores chave que contribuem para as condições de vida e bem-estar dos empregados (e suas 

famílias), tendo um papel crítico nos mercados de trabalho. Seus impactos são significantes na 

qualidade do emprego e estão ligados a dimensões sociais e econômicas, como desempenho 

econômico, produtividade, consumo e despesa. Por isso, o grau ao qual saúde e segurança 

ocupacionais são assegurados tem um impacto nos resultados do mercado de trabalho e nos 

níveis microeconômicos (ILO, 2020). 

Os custos com acidentes de trabalho e doenças ocupacionais incluem custos humanos, 

sociais e econômicos. Os custos do empregador incluem custos diretos, causados pela 

compensação dos trabalhadores que sofreram acidentes de trabalho e custos indiretos, como 

perda de produção e produtividade. Outros custos podem ser decorrentes, como perda de receita 

devido aos acidentes de trabalho e custos com tratamento médico (os que não são compensados 

pelo seguro social). Os custos sociais incluem, por exemplo, planos de saúde públicos e 

privados (ILO, 2020). 

Em um ambiente organizacional, é fundamental pensar em segurança (Neal & Griffin, 

2006), de forma a mitigar os custos diretos e indiretos dos acidentes de trabalho, tanto para a 

empresa quanto para o trabalhador. Segundo Reason (1990), a principal causa deste tipo de 

acidente advém de erros humanos e o papel da liderança tem significativa relevância, pois é o 

líder quem contribui para que um clima de segurança exista na empresa, potencializando os 

comportamentos de segurança por parte dos empregados da organização. O estilo de liderança 

empoderadora foi estudado neste trabalho de pesquisa, pois este tipo de líder faz com que os 

seus subordinados pratiquem os dois tipos de comportamentos de segurança, ou seja, a 

conformidade de segurança e a participação em segurança (Martínez-Córcoles et al., 2013; Lee 

et al., 2019). Por isso, a pesquisa se propôs a estudar a relação entre liderança empoderadora e 

as medidas de segurança (clima de segurança, motivação de segurança, conformidade de 

segurança e participação em segurança) numa empresa brasileira de distribuição de GLP. Os 

achados apontaram que líderes empoderadores propiciam melhores medidas de segurança por 

parte dos subordinados. Segundo os resultados da pesquisa de Lee et al. (2019) numa indústria 

médica, a liderança empoderadora é um pré-requisito para que os empregados tenham melhores 

comportamentos de segurança. 

Também foi alvo desta pesquisa estudar como a liderança empoderadora afeta a pressão 

por desempenho organizacional. Os resultados encontrados sugerem que o líder empoderador 

reduz a pressão por desempenho, proporcionando benefícios aos empregados, pois a pressão 

gera tensões e efeitos negativos nos membros de uma equipe (Pierro et al., 2005). No estudo 

realizado por Ye et al. (2019), foi avaliado o efeito mediador da pressão por desempenho na 
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relação entre liderança empoderadora e a voz da equipe, apontando que quanto maior a pressão 

por desempenho, mais forte é esta relação.  

A pesquisa atual traz uma nova perspectiva, propondo um efeito mediador da pressão 

por desempenho na relação entre liderança empoderadora e medidas de segurança, o que não 

foi confirmado estatisticamente. 

Os resultados deste trabalho podem contribuir com empresas que visam desenvolver 

líderes empoderadores. Através da influência deste estilo de liderança e por meio de 

procedimentos e práticas desenvolvidas nos ambientes organizacionais, podem ser obtidos 

resultados positivos de segurança, evitando-se acidentes de trabalho de qualquer natureza. 

Profissionais que trabalham em ambientes expostos a riscos, como os do segmento de 

distribuição de GLP, devem buscar em seus líderes o suporte e orientação para melhorar os 

resultados de segurança organizacionais. 

 

7 Limitações e Pesquisas Futuras 

 

A pesquisa apresentada neste trabalho limita-se ao ambiente de uma companhia 

brasileira de distribuição de GLP. A sugestão para os próximos trabalhos é que sejam 

explorados outros tipos de ambiente organizacional, especialmente aqueles onde a segurança 

seja um fator importante. Outra limitação é que a coleta de dados foi feita de forma transversal, 

ou seja, os dados foram coletados em um mesmo tempo. Sugerimos que nos próximos trabalhos, 

a coleta dos dados seja longitudinal. O fato de termos utilizado uma survey implica em outra 

limitação do trabalho, pois o método traz vulnerabilidade a respostas enviesadas, bem como a 

desejabilidade social por parte dos respondentes. Como o pesquisador trabalha na empresa onde 

a pesquisa foi realizada e conhece alguns dos respondentes, acredita-se que algumas respostas 

tenham sofrido influência deste aspecto. Recomendamos que em trabalhos futuros sejam 

realizados experimentos de campo, de forma a corroborar com os achados desta pesquisa. 

Os resultados observados neste trabalho apontam para um efeito positivo no estilo de 

liderança empoderadora nas medidas de segurança e um efeito negativo da liderança 

empoderadora sobre a pressão por desempenho em uma companhia do setor de distribuição de 

GLP. Por conta da relevância do segmento de GLP no Brasil, bem como de outros combustíveis, 

recomendamos que as próximas pesquisas sejam realizadas nesses outros ambientes 

organizacionais, explorando o efeito deste estilo de liderança, assim como de outros estilos, 

como a liderança servidora, por exemplo. 
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Não foi possível confirmar o efeito mediador da pressão por desempenho na relação 

entre liderança empoderadora e medidas de segurança. Recomendamos que outras variáveis 

sejam testadas na relação de mediação ou de moderação entre estes dois construtos. 
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Anexo A – Questionário Liderança Empoderadora 

 

Variável Item 

Faixa de Respostas 

Concordo Concordo Nem Concordo Discordo Discordo 

Totalmente Parcialmente Nem Discordo Parcialmente Totalmente 

Liderança 

Empoderadora 

Meu superior 

imediato transmite a 

ideia de que eu devo 

assumir 

responsabilidades. 
          

Meu gestor direto me 

delega poder. 

          

Meu superior me dá 

autoridade em relação 

a problemas dentro 

do meu 

departamento.  
          

Meu gestor me 

encoraja a começar 

tarefas por conta 

própria.  
          

Meu gestor expressa 

atitudes positivas em 

relação ao início das 

minhas próprias 

tarefas definidas.  
          

Meu superior 

imediato me encoraja 

a tomar iniciativa.  

          

Meu gestor se 

preocupa se eu 

alcanço os meus 

objetivos. 
          

Meu gestor me faz 

trabalhar em prol da 

realização do meu 

objetivo.  
          

Meu superior 

imediato está 

preocupado se eu 

trabalho de uma 

maneira direcionada 

ao meu objetivo.            
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Meu gestor imediato 

me escuta.  

          

Meu gestor reconhece 

meus pontos fracos e 

fortes.  

          

Meu superior me 

convida a utilizar 

meus pontos fortes 

quando necessário.  
          

Meu gestor é 

entusiasmado em 

relação ao que 

podemos alcançar.  
          

Meu superior 

transmite uma visão 

brilhante de futuro. 

          

Meu gestor imediato 

demonstra estar 

otimista em relação 

ao futuro.  
          

Meu superior 

coordena seus 

objetivos com os 

meus. 
          

Meu superior 

conversa comigo 

sobre os meus e os 

seus objetivos.  
          

Meu gestor discute 

pontos que 

compartilhamos 

comigo.  
          

Meu gestor direto 

permite que eu veja 

como ele/ela organiza 

o trabalho dele/dela.  
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O planejamento do 

trabalho do meu 

superior direto é 

visível para mim.  
          

Eu entendo como 

meu gestor organiza 

os dias de trabalho 

dele/dela.  
          

Meu superior mostra 

como posso melhorar 

minha maneira de 

trabalhar.  
          

Meu superior me guia 

em relação a como 

posso fazer meu 

trabalho da melhor 

forma.  
          

Meu gestor me fala 

sobre a maneira 

dele/dela de organizar 

seu trabalho.  
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Anexo B – Questionário Medidas de Segurança 

 

  

Variável Indicador Item 

Faixa de Respostas 

Discordo Discordo Nem Discordo Concordo Concordo 

Totalmente Parcialmente 
Nem 

Concordo 
Parcialmente Totalmente 

Medidas 

de 

Segurança 

Clima de 

Segurança 

A liderança da 

empresa enfatiza 

fortemente a 

saúde e a 

segurança no 

local de 

trabalho. 

          

A segurança 

recebe alta 

prioridade por 

parte da alta 

liderança. 

          

Nossa liderança 

considera 

segurança 

importante.  

          

Motivação de 

Segurança 

Eu sinto que 

vale a pena o 

esforço para 

melhorar ou 

manter minha 

segurança 

pessoal.  

          

Eu sinto que é 

importante 

manter a 

segurança todas 

as vezes.  
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Eu acredito que 

é importante 

reduzir o risco 

de acidentes e 

incidentes no 

trabalho. 

          

Conformidade 

de Segurança 

Eu uso todo 

material de 

segurança 

necessário para 

realizar meu 

trabalho. 

          

Eu obedeço aos 

procedimentos 

de segurança 

corretos para 

realizar meu 

trabalho.  

          

Eu garanto o 

mais alto nível 

de segurança 

para realizar 

meu trabalho.  

          

Participação 

em Segurança 

Eu promovo o 

programa de 

segurança 

dentro da minha 

organização.  

          

Eu faço esforços 

extras para 

melhorar a 

segurança no 

trabalho.  
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Eu realizo, 

voluntariamente, 

tarefas ou 

atividades que 

ajudam a 

melhorar a 

segurança no 

trabalho. 
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Anexo C – Questionário Pressão por Desempenho 

 

Variável Item 

Faixa de Respostas 

Concordo Concordo Nem Concordo Discordo Discordo 

Totalmente Parcialmente Nem Discordo Parcialmente Totalmente 

Pressão por 

Desempenho 

A pressão por 

resultados no meu 

ambiente de trabalho 

é alta. 
          

Eu sinto uma 

tremenda pressão 

para produzir 

resultados. 
          

Se eu não produzir 

bons resultados, meu 

emprego vai estar em 

risco. 
          

Meu ambiente de 

trabalho é orientado 

para resultados. 
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