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RESUMO 

Diversos estudos evidenciam as vantagens da presença de líderes autênticos nas organizações. 

O presente estudo visa identificar as prioridades, em termos de valores, que impactam na 

autenticidade de um líder, ou seja, investigar quais as prioridades, em termos de valores, de 

uma pessoa, que podem influenciar no seu desempenho como líder autêntico. Mais 

propriamente, quais os Valores – considerando a estrutura de valores propostas por Schwartz 

(2005) – estão relacionados à expressão das dimensões que compõem as características 

descritas, na literatura, como sendo o perfil do líder autêntico. Para tanto, foi realizada uma 

pesquisa quantitativa, com questionário aplicado a 295 indivíduos de organizações com 

natureza e atuação diversas. Os dados foram analisados a partir de técnicas estatíticas 

multivariadas, utilizando análise fatorial e regressões lineares múltiplas e hierárquicas.  

Os resultados apontam que, de todos os valores propostos por Schwartz, apenas a Auto 

Transcendência relaciona-se positiva e significantemente com a Liderança Autêntica. Não 

foram identificados quaisquer efeitos de moderação ou interação, na expressão de Liderança, 

em relação aos pares de variáveis que representam os quadrantes da estrutura de valores. 

Assim, o estudo aponta para a Auto transcendência, traduzidos nos tipos motivacionais da 

benevolência e do universalismo, como principal fator preditor da autenticidade de um líder, 

esta sendo potencializada na medida em que o mesmo amplia suas experiências de 

coordenação e avança em idade ou tempo de vida.  

 

Palavras-chave: Liderança Autêntica, Valores Humanos, Tipos Motivacionais, Auto 

Transcendência, Comportamento Organizacional. 



 
ABSTRACT 

Several studies show the advantages of the presence of authentic leaders in organizations. The 

present study aims to identify priorities in terms of values that impact on the authenticity of a 

leader, that is, to investigate what are the priorities in terms of values that influence 

someone’s performance as an authentic leader. Rather, what are the values - considering the 

structure proposed by Schwartz (2005) - are related to the expression of the dimensions that 

are considered to be the characteristics described in the literature as the authentic leader 

profile. In order to achieve this purpose, a quantitative survey was conducted, and a structured 

questionnaire applied to 295 respondents from distinct organizations. Data were analyzed 

from multivariate techniques, using factor analysis and multiple hierarchical linear 

regressions. 

The results show that of all the values proposed by Schwartz, only the Self Transcendence is 

positively and significantly related with Authentic Leadership. No effects have been identified 

for moderation or interaction of the expression of leadership in relation to pairs of variables 

that represent Schwartz’s structure of values. 

Thus, the study suggests that the Self Transcendence, as a convergence of benevolence and 

universalism, is the main predictor of the authenticity of a leader, being enhanced to the extent 

that the leader experience of coordinating increases and he or she advances in age and 

lifetime. 

 

Key-words: Authentic Leadership, Human Values, Motivational Types, Self Transcendence, 

Organizational Behavior. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Ao longo de sua existência o homem sempre esteve sujeito às influências de outros 

homens com quem interagia. Foram dessas interações e da necessidade de encontrar soluções 

conjuntas que promovessem a sobrevivência da comunidade, que as expressões de liderança 

surgiram. Entender o fenômeno da Liderança, entendida como a capacidade de influenciar as 

pessoas, tem sido um tema de grande desafio para pesquisadores, líderes e liderados em todas 

as instâncias das organizações humanas. 

Nas últimas décadas, diversos estudiosos têm se debruçado sobre as mais diversas 

formas de expressão da liderança no seio da sociedade. Lideranças sociais, políticas e 

empresariais têm demonstrado a complexidade deste fenômeno, dada à variedade de fatores 

que interferem nas relações entre líderes e liderados.  

Nos dias atuais, a necessidade de melhor compreender este fenômeno não 

desapareceu, tornando-se ainda, muito mais complexa. Estilos diversos de lideranças têm se 

apresentado como sendo verdadeiras panacéias para solucionar problemas fundamentais nas 

relações de grupo. Segundo Hughes, Ginnett & Curphy (2005) são inúmeras as definições 

para o fenômeno, cada uma delas relacionada a diferentes aspectos relacionados à liderança. 

Neste processo, uma nova abordagem acerca da capacidade de influenciar pessoas – a 

Liderança Autêntica – vem ganhando espaço nas publicações acadêmicas, apesar do, ainda 

relativamente pequeno, número de estudos relacionados a esta teoria, desenvolvidos 

especificamente em organizações brasileiras. 

Conforme descreve Avolio e Gardner (2005), a Liderança Autêntica (LA) é um novo 

olhar para o estilo de liderar. Neste novo estilo, o líder possui maior foco em transmitir, por 

meio de suas palavras e ações, o que representa, em termos de princípios, valores e ética.  

Neste sentido, as definições de Liderança Autêntica (LA) até o momento descritas, 

sugerem que as características encontradas em perfis carismáticos e transformacionais de 

liderança, apresentados por Stephen (2005), parecem emergir com grande expressão ao se 

definir à Liderança Autêntica. Luthans e Avolio (2003) exploram a conexão entre 

comportamento organizacional positivo e liderança transformacional, sugerindo um processo 

que reúne capacidades psicológicas positivas e um contexto organizacional altamente 

desenvolvido, resultando em maior auto-conhecimento e comportamento positivo auto-

regulado por parte de empregadores e empregados. 

A importância da LA para as organizações está descrita nos poucos trabalhos 

divulgados, dos quais podem ser destacados os estudos realizados por Walumbwa et al. 
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(2008). Tais estudos foram realizados junto a profissionais de diversos setores que 

trabalhavam nos Estados Unidos, na China e no Quênia. Os resultados sugeriram que o 

reconhecimento de um líder como autêntico está associado a melhores índices de 

desempenho, cidadania organizacional, satisfação com o supervisor, satisfação no trabalho e 

comprometimento com a organização. Isso nos leva ao entendimento de que as características 

acima citadas em relação à LA, são de extrema importância para as organizações. 

Ao considerarmos os estudos de Rokeach (1979), observamos o que ele nos propõe 

quando menciona que os Valores Humanos têm fundamental importância na organização dos 

sistemas de crenças dos indivíduos, servindo para nortear os padrões ou critérios das ações, 

das escolhas, dos julgamentos, das atitudes e das explicações sociais. Complementarmente, 

Schwartz (1992) apresenta o sistema de valores como o orientador das motivações básicas do 

ser humano, traduzindo o que é mais ou menos importante na vida de uma pessoa. 

Portanto, para que um líder seja reconhecido como autêntico é preciso que esse possua 

uma estrutura de valores ou sistema de crenças que o permita: agir demonstrando que sabe 

quem é e no que acredita, apresentando um acentuado grau de transparência e consistência 

acerca de seus valores, razões éticas e ações, sendo otimista e confiante consigo mesmo e seus 

seguidores e, portanto, amplamente conhecido e respeitado por sua integridade e respeito. 

Avolio et al. (2004) relatam que os líderes autênticos agem de acordo com profundos valores 

pessoais e convicções, o que gera o respeito e a confiança dos seguidores. Estes líderes são 

percebidos como autênticos, pois encorajam a diversidade de pontos de vista e promovem a 

criação de redes de relações colaborativas com os seguidores. 

Neste cenário, torna-se cada vez mais importante desenvolver mecanismos de 

identificação, a priori, de pessoas que possuam condições potenciais de atender às demandas 

das organizações, cada vez mais exigentes e orientadas por resultados, porém preocupadas 

com a qualidade das relações estabelecidas entre líderes e liderados e com os ambientes e 

percepções gerados por estas relações. 

Este estudo é voltado à investigação das prioridades, em termos de valores, de uma 

pessoa, as quais podem influenciar no seu desempenho como líder autêntico. Mais 

propriamente, que Valores de Ordem Superior (VOS) poderiam influenciar na expressão das 

dimensões que compõem as características descritas na literatura como sendo o perfil do líder 

autêntico. A expectativa ao término desse estudo é a de promover um maior entendimento 

dessas correlações, permitindo, assim, que estudos futuros tenham a possibilidade de 
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vislumbrar a concepção de ferramentas avaliativas da potencialidade de uma pessoa em 

desempenhar uma Liderança Autêntica. 

Dada a carência de estudos relacionados à Liderança Autêntica no contexto brasileiro, 

esperamos poder contribuir, por meio desse estudo, com uma melhor compreensão sobre este 

estilo de Líder. Portanto, nosso objetivo é responder à seguinte pergunta investigativa:  

 

Quais as prioridades axiológicas dos líderes autênticos? 

 

Muitos estudos têm buscado identificar os impactos causados pela ação do LA nas 

pessoas dentro das organizações. Dentre estes estudos, podemos citar a busca por demonstrar 

as relações de causa e efeito da ação da LA na percepção de justiça organizacional, na 

satisfação, no desempenho e no comprometimento dos colaboradores. Segundo Cropanzano, 

Bowen & Gilliland (2007), a percepção de justiça por parte dos colaboradores pode gerar uma 

série de benefícios para as organizações e para os seus funcionários, como confiança, 

comprometimento e redução de conflitos. Ainda, segundo Assmar, Ferreira & Souto (2005) as 

pesquisas relacionadas à justiça organizacional, têm demonstrado resultados de que o 

comportamento dos líderes sejam um importante antecedente na percepção desse tipo de 

justiça. 

Portanto, entendemos ser de grande relevância a possibilidade de podermos identificar, 

a priori, os valores que sustentam a tomada de decisão e que, em última instância, promovem 

a autenticidade desses líderes. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Valores Humanos 

Ao buscarmos entender o real significado da palavra “valor” percebemos que diversas 

são as respostas para definí-la. No Dicionário das Ciências Sociais Birou (1976, p. 419) 

escreve: “a palavra ‘valor’ é uma das que possuem significação mais rica, mais complexa e 

mais difícil de definir”. A sua descrição de “valor” sugere que seja a “capacidade de algo para 

satisfazer um desejo, uma necessidade ou uma aspiração humana, podendo ser esses valores, 

de ordem econômica, jurídica, ética ou moral, cultural e religiosa. 

Hessen (2001) diz que essa ampla variedade de significados não exclui o consenso de 

que algo só tem valor, o que o torna um conceito dependente e estritamente inerente à 

condição humana. 

Portanto, entendendo-se os valores como representações de algo desejável e 

relacionados às pessoas em sua individualidade, estes ficam sujeitos à relatividade do 

momento de sua existência. Os valores, então, podem ser definidos sob vários olhares, 

bastando para isso que o ângulo de visão seja modificado. No Quadro 1 abaixo apresentamos 

algumas definições de autores mais proeminentes nas pesquisas sobre “valor”. Conforme 

podemos verificar, existem na literatura algumas definições mais aceitas e, portanto, mais 

utilizadas como referência no estudo dos valores e suas correlações.  
 

Quadro 1: Algumas definições sobre valor 

Definição Autores 
Um valor é uma concepção, explícita ou implícita, própria de um 

indivíduo ou característica de um grupo, a respeito do desejável, que influi 

sobre a seleção dos modos, meios e fins de ação acessíveis. 
Kluckhohn (1968, p. 443) 

Um valor é uma crença duradoura de que um modo específico de conduta 

ou estado final de existência é pessoal ou socialmente preferível, a um 

modo oposto ou alternativo de conduta ou estado final de existência. 
Rokeach (1973, p. 5) 

Por valor  social entendemos qualquer dado que tenha um conteúdo 

empírico acessível para os membros de um grupo social e um significado 

com respeito ao que é, ou pode ser, um objeto de atividade. 
Thomas e Zaniecki (2004, p. 11) 

Metas desejáveis e transituacionais que variam em importância, e servem 

como princípios na vida de uma pessoa ou de outra entidade social. Schwartz (2006, p. 57-58) 

Fonte: Rivera e De Domenico, 2010. 
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Ao estudarmos o comportamento das pessoas em meio às organizações, encontramos 

indicações, como as de Almeida e Sobral (2009), que afirmam já existirem estudos empíricos 

significativos sobre a importância do sistema de valores pessoais nas práticas da gestão 

empresarial. 

Apesar do crescimento das pesquisas sobre os valores pessoais somente terem se 

intensificado, no último século, no campo da psicologia, seu estudo esteve sob discussão entre 

os filósofos durante recentes e significativas contribuições de Max Scheler (1874-1928), 

Johannes Hessen (1889-1971), Garcia Morente (1886-1942) ou mesmo Nicholas Rescher 

(1928-). É inegável que a reflexão filosófica tenha seus méritos na fundamentação e 

construção de doutrina sobre Valores Humanos, pois foram essas reflexões que nos 

ofereceram o entendimento das suas grandes categorias axiológicas. Contudo, suas 

classificações dos valores não nos permitiam o acesso direto aos valores propriamente ditos. 

Este acesso foi possível somente a partir da segunda metade do século XX, graças às 

contribuições advindas dos estudos feitos pela psicologia e pelas ciências sociais. Portanto, 

são nessas áreas de conhecimento que encontraremos as contribuições mais significativas para 

a discriminação e entendimento dos Valores Humanos, na atualidade. 

Mesmo com esse movimento inicial – o qual tem suas raízes no início do século 

passado com Thomas e Znaniecki (1918) –, o estudo dos Valores Humanos somente emerge 

como objeto de pesquisa científica na década de 1970, a partir do trabalho de Rokeach (1973). 

Ele descreveu a diferença entre os valores e outros construtos com os quais costumavam ser 

relacionados, tais como as atitudes, os interesses e os traços de personalidade. Segundo 

Almeida e Sobral (2009), ele nos demonstrou a sua centralidade no sistema cognitivo das 

pessoas. 

Porém, um pouco antes de Rokeach, em 1960, a terceira edição do livro Study of 

Values – do psicólogo Gordon Allport, e contribuições de Philip Vernon e  Gardner Lindzey – 

representava até então uma importante e pioneira tentativa de estudar empiricamente os 

valores individuais. Estes autores propõem e testam um instrumento de medida dos valores, 

inspirados pelo pensamento do filósofo alemão Eduard Spranger. No entanto, de acordo com 

Almeida e Sobral (2009), o esforço desenvolvido por Allport, Vernon e Lindzey para 

operacionalizar os tipos de homem definidos por Spranger, permaneceram, no plano das 

classificações categóricas, não oferecendo uma discriminação efetiva dos valores 

propriamente ditos, que caracterizam suas classes axiológicas. 
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Rokeach (1973, p. 5) define valor como “(...) uma crença duradoura de que um modo 

específico de conduta ou estado-final de existência é pessoal ou socialmente preferível a um 

modo de conduta ou estado-final de existência oposto”. Este seria o primeiro estudo original 

que buscou identificar exaustivamente os Valores Humanos, tornando-se uma referência 

fundamental para todas as pesquisas posteriores sobre valores. 

As contribuições de Rokeach (1973) fizeram-se presentes em todos os campos das 

ciências sociais, com pertinência transversal para o estudo da maioria dos fenômenos sociais, 

o que certamente facilitaria, no futuro, o entendimento das bases de valor, utilizadas pelas 

Lideranças Autênticas, para a tomada de decisões dentro das organizações. 

Em seu estudo, Rokeach (1973) propôs a existência de um número reduzido de valores 

e, ainda, que estes seriam passíveis de serem quantificados. Ele se  referia a recorrência dos 

seres humanos em algumas maneiras de se conduzirem, e classificou os valores em duas 

grandes classes ou categorias: os valores instrumentais e os valores terminais.  

Rokeach (1973) também salientou a importante função motivacional em que estão 

baseados o cumprimento e a obediência aos valores instrumentais pelo indivíduo. Segundo o 

autor, o indivíduo visaria alcançar os estados finais desejados (valores terminais), o que por 

sua vez, o permitiriam atingir objetivos maiores. Estes objetivos estariam além das 

necessidades biológicas imediatas, não sendo esporádicos nem plenamente saciáveis. Assim, 

os dois tipos de valores individuais seriam: os que se referem aos modos de conduta – valores 

instrumentais – e os que se referem a estados finais de existência – valores terminais. Os 

primeiros valores, os instrumentais, são considerados como meios para se atingir os últimos, 

os terminais.  

De forma simples e didática Rokeach ainda subdivide os valores terminais em dois 

tipos: pessoais e sociais. Para nos permitir distinguir melhor esses dois tipos de valores 

terminais, (1973, p. 8) utiliza o critério de verificar se estes estão centrados no grupo social 

(“social-centered”) ou na pessoa (“self-centered”). Por exemplo, a Igualdade (fraternidade, 

igualdade de oportunidade para todos) é um valor terminal social, enquanto Harmonia interior 

(livre de conflitos internos) é um valor terminal pessoal. 

Os valores instrumentais também se subdividem em dois tipos: morais e de 

competência. Os valores instrumentais morais se caracterizam pelo foco interpessoal, 

enquanto os instrumentais de competência têm um foco interno à pessoa. Portanto, a violação 

ou a transgressão de um valor instrumental, de acordo com Rokeach (1973), gera sentimentos 

de culpa quando se trata de um valor moral, e de vergonha a respeito da inadequação pessoal, 
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quando se trata de um valor de competência. Por exemplo, a Honestidade (sinceridade, 

verdade) é um exemplo de valor instrumental moral, enquanto que Independência 

(autoconfiança, autossuficiência) é um exemplo de valor instrumental de competência. 

Sendo assim, os valores instrumentais representam a preferência por um determinado 

comportamento, dividindo esses valores em morais e de competência, onde os primeiros 

quando violados, provocam sentimentos de culpa e os segundos promovem a sensação de 

vergonha e de incompetência. Em contrapartida, os valores terminais estariam relacionados  

às preferências por estados finais de existência, identificando diferenças entre os valores 

centrados no indivíduo e os valores centrados na sociedade. No quadro abaixo, temos a 

discriminação detalhada de alguns dos valores instrumentais e terminais, propostos por 

Rokeach. O conjunto desses valores compõem o Inventário de Valores de Rokeach (Rokeach 

Value Survey – RVS). 

 
Quadro 2: Valores Terminais e Instrumentais 

Valores Terminais Valores Instrumentais 

Vida confortável (vida próspera) Ambição (trabalho árduo, aspirações) 

Vida excitante (vida ativa, estimulante)  Mente aberta 

Senso de realização (contribuição duradoura) Capacidade (competência, efetividade) 

Mundo de paz (livre de guerras e conflitos) Divertimento (alegria, contentamento) 

Mundo de beleza (da natureza e das artes) Limpeza (asseio, higiene) 

Igualdade  (irmandade, oportunidade para todos) Coragem (defesa das próprias ideias) 

Segurança da família (cuidado com as pessoas próximas) Perdão (querer perdoar os outros) 

Liberdade (independência, livre escolha) Ajuda (trabalho para o bem-estar de outros) 

Felicidade (contentamento) Honestidade (sinceridade, confiança) 

Harmonia interna (Livre de conflitos internos) Imaginação (criatividade, ousadia) 

Amor maduro (Intimidade sexual e espiritual) Independência (autorrealização, autossuficiência) 

Segurança nacional  (proteção contra ataques) Intelectualidade (inteligência, reflexão) 

Prazer (vida com diversão e descanso) Lógica (consistência, racionalidade) 

Salvação (vida eterna) Amor (afetividade, ternura) 

Autorrespeito (autoestima) Obediência (deveres, responsabilidade) 

Reconhecimento social (respeito, admiração) Polidez (cortesia, boas maneiras) 

Amizades verdadeiras (proximidade dos companheiros) Responsabilidade (confiança, realização) 

Sabedoria (maturidade para entender a vida) Autocontrole (autodisciplina, restrito) 
Fonte: Rokeach, 1973, p. 28 (Tradução livre). 

Apesar do entendimento anterior proposto acerca da existência da relação de 

causalidade entre os valores instrumentais e terminais – no qual a obediência aos valores 
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instrumentais estariam ligados a uma tentativa de atingir os valores terminais e a partir desses 

outros objetivos maiores – , Rokeach (1973) ainda possuiria alguma dúvida sobre a existência 

de uma conexão estreita entre os dois tipos de valores terminais (pessoais e sociais) e os dois 

tipos de valores instrumentais (de competência e morais). O autor questiona se uma pessoa 

que coloca alta prioridade nos valores finais sociais também apresentaria uma alta prioridade 

nos valores instrumentais morais, já que ambos os tipos de valores apresentam foco 

interpessoal. O estudo realizado por Rokeach (1973) então indica que haveria fortes indícios 

para duvidar de uma simples relação de correspondência entre os dois tipos de valores, 

instrumentais e terminais. 

As decisões humanas são orientadas pelos seus sistemas de valores, o que nos remete à 

questão da diversidade humana e à diferença de objetivos e expectativas que vivem cada um 

dos indivíduos dentro das organizações. Com esta diversidade em mente, torna-se muito claro 

que, em meio à mesma situação, pessoas diferentes tomem decisões diferentes entre si. Esta 

variação no tipo de decisão tomada estaria diretamente relacionada ao conceito de hierarquia 

de valores. O sistema de valores, portanto, consiste numa disposição hierárquica dos valores 

ao longo de um continuum de importância, sendo que o conceito de hierarquia permite a 

comparação de indivíduos, grupos sociais e culturais, não somente com relação a valores, mas 

também com suas prioridades axiológicas.  

Em suas pesquisas, Rokeach (1973) conceituou valores e explicou o seu significado, 

além de soliticar às pessoas que identificassem palavras em cujo conteúdo estivesse embutido 

o conceito valor na ordem de importância para elas, como um princípio orientador de suas 

vidas. Em seguida, o autor estabeleceu alguns pressupostos que lhe permitiram formular suas 

proposições, levando a cinco suposições: 1) Número total de valores que as pessoas possuem 

é relativamente pequeno; 2) Todos os homens em diferentes graus possuem os mesmos 

valores; 3) Valores são organizados em forma de sistemas de valores; 4) Os antecedentes dos 

Valores Humanos podem ser procurados na cultura, sociedade, instituições sociais e 

personalidade; e 5) As implicações dos Valores Humanos podem ser manifestas virtualmente 

em todos os fenômenos que os cientistas sociais possam vir a considerar como importantes 

para a investigação e compreensão do comportamento humano. 

A crença duradoura de que trata Rokeach (1973), como sendo orientadora de um modo 

específico de conduta ou estado final de existência, é abordada por Kluckhohn (1968) como 

“concepção” na sua definição de valores.  
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Para esta mesma crença Rokeach (1973) nos propõe que existam três tipos de crença: 

1) existenciais ou descritivas, qualificadas como verdadeiras ou falsas; 2) avaliativas, nas 

quais o objeto da crença pode ser julgado como bom ou mau; e 3) prescritivas ou proscritivas, 

em relação ao desejável ou indesejável, porém somente associando os valores a este último 

tipo. 

Schwartz e Bilsky (1987) também entendem os valores como estruturas abstratas que 

envolvem crenças que a pessoa tem acerca de maneiras desejáveis de comportamento. Para 

eles sua origem estaria nas necessidades básicas do homem e nas demandas sociais. Schwartz 

e Bilsky (1987) propõem uma certa relatividade, não uma imutabilidade, dos valores ao longo 

da vida do indivíduo. A sua variação se deve à importância que cada um lhe confere. 

As formas de expressarem suas frustrações diante das mudanças também variam de 

indivíduo para indivíduo. Segundo os autores, as sensações e reações podem ser bem diversas. 

Portanto, são os valores que influenciam não só a valência das ações e objetivos em um 

contexto imediato, mas também o fato de que estes têm o papel de determinar quais objetivos 

são atrativos ou aversivos para a pessoa.  

Schwartz e Bilsky (1987) também propuseram a teoria da estrutura psicológica 

universal dos Valores Humanos. Essa teoria descreve as variadas facetas que seriam 

necessárias para definir os Valores Humanos e especificar o tipo de conteúdo dos mesmos. A 

primeira faceta na definição de valores é a classificação de valores terminais (ex: equidade e 

sabedoria) ou instrumentais (ex: obediência, responsabilidade). A segunda faceta, baseada na 

idéia de valores como objetivos, é a designação da serventia do valor a interesses individuais 

(ex: prazer, independência), a interesses coletivos (ex: equidade), ou a interesses ao mesmo 

tempo individuais e coletivos (ex: sabedoria). A terceira faceta é o domínio motivacional – 

relacionada aos tipos universais de motivação que os valores expressam. Finalmente, a quarta 

faceta diz respeito às relações dinâmicas dos domínios motivacionais dos valores.  

Acredita-se que as conseqüências psicológicas, práticas e sociais de possuir ou 

expressar valores de diferentes domínios organiza as preferências pessoais de valores. As 

facetas propostas por Schwartz e Bilsky (1987) demostram uma extrema similaridade com 

aquelas propostas por Rokeach (1973) – quando nos apresentou os valores instrumentais e 

terminais em que os primeiros seriam meios para se atingir os segundos e a partir destes, seus 
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objetivos maiores, como também a sua tipologia e desdobramentos em valores morais e de 

competência, pessoais e sociais. 

Em suas pesquisas Schwartz e Bilsky (1987) concluíram que as  “sociedades são 

caracterizadas por substancial diversidade cultural e socioeconômica, diferindo 

substancialmente na ênfase dada por seus membros ao individualismo versus coletivismo”. 

Esta conclusão aponta uma diversidade de hierarquias de valores, em sistemas diversos, na 

qual valores individuais e coletivos possuem diferentes significados para cada sociedade. 

Além disso, Schwartz (2006) identificou algumas similaridades com este pensamento, como 

também algumas características, na definição de valores, contrárias às propostas orientadas 

pelo pensamento clássico de autores fundamentais, tanto no campo da filosofia como no 

campo das ciências sociais.  

No campo filosófico, Hessen (2001, p. 46) reconhece como valor tudo que de alguma 

forma satisfaça as necessidades humanas. Além disso, segundo Rescher (1969), os valores são 

uma manifestação da capacidade humana de agir racionalmente em nome de objetivos que 

permitam cumprir a sua perspectiva de obter uma vida agradável e confortável.  

Segundo Schwartz (2006), Rokeach também formulou que um valor é: i) uma crença; 

ii) que pertence a fins desejáveis ou a formas de comportamento; iii) que transcende as 

situações específicas; iv) que guia a seleção ou avaliação de comportamentos, pessoas e 

acontecimentos; e v) que se organiza por sua importância relativa a outros valores para formar 

um sistema de prioridades de valores. O autor reconhece que as características citadas 

definem os aspectos formais que diferenciam os valores de outros conceitos correlatos, tal 

como ‘atitudes’ que, diferentemente dos valores, dizem respeito a cada objeto ou situação. 

Outro fator de concordância entre Schwartz e Rokeach é a forma como descrevem os 

comportamentos dos indivíduos. Ambos entendem que os valores quando não ativados, ou 

seja, fora de situações que exijam respostas, “reinam” de certa forma absolutos. Schwartz 

(2005b) descreve que, em meio às situações críticas, os valores são ativados juntamente com 

uma série de valores concorrentes, sofrendo assim um verdadeiro processo de negociação 

interna, em que o comportamento a ser expresso será a consequência da importância relativa 

de todos os valores concorrentes que a situação ativou.  

Schwartz (1992) propõe um novo olhar sobre esta estrutura, dando continuidade aos 

estudos da organização de valores dos seres humanos a partir da perspectiva iniciada por 
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Rokeach. A nova forma de teorizar os valores utilizada por Schwartz propõe algumas 

diferenças. Primeiramente, a proposta de uma medida que combina intervalos com âncoras, 

que conta com um modelo contínuo em que se expõem compatibilidades e conflitos. Ainda, 

sua ênfase é dada à base motivacional como explicação para a estrutura dos valores, 

entendendo que os valores são metas desejáveis. Finalmente, sugere a universalidade da 

estrutura e do conteúdo dos tipos motivacionais de valores, considerando a transculturalidade 

de seus estudos. Estas propostas foram baseadas em estudos realizados em mais de 67 países 

nos cinco continentes, o que lhes conferiu consistência transcultural, aprofundamento e 

aceitação. 

Por sua definição, Schwartz (1992, 1994, 2005a) propõe que os valores individuais são 

considerados como fins que motivam e impelem os seres humanos  a agir, visando com isso a 

satisfação das necessidades básicas de sua existência. Estas necessidades foram descritas por 

Schwartz como sendo: a) as necessidades biológicas; b) as necessidades de interação social 

coordenada; e c) as necessidades de sobrevivência e de bem-estar dos grupos.  

As principais características dos valores decorrentes da teoria são: i) os valores são 

crenças intrinsecamente ligadas à emoção e não a ideias objetivas; ii) os valores são um 

construto motivacional, pois se referem a objetivos desejáveis; iii) os valores transcendem as 

situações específicas, distinguindo-se de normas e atitudes pela sua abstração; iv) os valores 

guiam a seleção e avaliação de ações, políticas, pessoas e eventos; e v) os valores são 

ordenados pela importância relativa aos demais.  

Schwartz (2005a) destaca e classifica dez tipos motivacionais de Valores Humanos 

que têm a capacidade de expressar seus objetivos. A sua proposta de que sejam universais está 

alicerçada no entendimento de que estes tipos motivacionais estariam diretamente 

relacionados aos três tipos de necessidades básicas do ser humano – as necessidades 

biológicas, sociais e institucionais (bom funcionamento e sobrevivência dos grupos). Estas 

três necessidades dão origem a uma taxonomia universal de valores, que distingue dez tipos 

de valores, os quais são tratados em termos do seu conteúdo e da sua relação dinâmica de 

compatibilidade e conflito entre si. O Quadro 3 apresenta os tipos motivacionais e suas metas. 

Quadro 3: Tipos motivacionais e metas relacionadas da teoria de valores gerais 

Tipos Motivacionais Definição 

Poder 
Prestígio e status social, controle ou dominação sobre pessoas e recursos (Poder social, 

autoridade, saúde, preservador de minha imagem pública). 
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Realização 
Sucesso pessoal por meio da demonstração de competência dentro de padrões sociais 

(Bem sucedido, capaz, ambicioso, influente). 

Hedonismo Prazer e gratificação para si mesmo (Que goza a vida, prazer, autoindulgência). 

Estimulação 
Excitação, novidade e mudança na vida (Uma vida variada, uma vida excitante, 

audacioso). 

Autodeterminação 
Independência de pensamento e ação, criatividade, curiosidade (Criatividade, curioso, 

liberdade, que escolhe as próprias metas, independente). 

Universalismo 

Compreensão, apreço, tolerância e proteção do bem-estar de todos e da natureza 

(Protetor do ambiente, unidade com a natureza, um mundo de beleza, uma mente aberta, 

justiça social, igualdade, sabedoria, um mundo em paz). 

Benevolência 
Preservação e fortalecimento do bem-estar das pessoas com as quais há um contato 

pessoal frequente (Prestativo, honesto, compaixão, leal, responsável). 

Tradição 
Respeito, compromisso e aceitação dos costumes e ideias de uma cultura tradicional ou 

religião (Devoto, ciente dos meus limites, humilde, respeito pela tradição, moderado). 

Conformidade 
Restrição de ações e impulsos que podem magoar outros ou violar expectativas sociais e 

normas (Respeito para com pais e idosos, obediente, polidez, autodisciplina). 

Segurança 

Segurança, harmonia e estabilidade da sociedade, dos relacionamentos e de si mesmo 

(Limpo, segurança nacional, ordem social, segurança familiar, reciprocidade de 

favores). 

Fonte: (SCHWARTZ, 2005a, p. 40-41). 

Tais tipos motivacionais estão relacionados em uma estrutura circular distribuídas em 

dois eixos onde se posicionam os Valores de Ordem Superior (VOS). Schwartz (2005a) 

sugere uma polaridade entre estes eixos, propondo a configuração onde Auto transcendência 

se opõe à Auto promoção e Conservação contrapõe à Abertura a Mudanças.  

O VOS de Auto transcendência está relacionado à preocupação do indivíduo com o 

outro, com o coletivo, visando a sua aceitação por estes e o bem-estar da coletividade a que 

pertence. Os tipos motivacionais que se relacionam com esse valor de ordem superior são o 

universalismo e a benevolência. Contrapondo a Auto transcendência está o VOS de Auto 

promoção. Esta, diferentemente da anterior, tem seu foco nos interesses pessoais, mais 

egoísticos, que se relaciona com a busca do sucesso pessoal e o domínio sobre os outros. Os 

tipos motivacionais a ela relacionados são o poder e a realização.  

Na outra relação de polaridade entre os VOS, temos a Abertura a Mudanças, ligada à 

independência de pensamento e de ação, e que possui os tipos motivacionais da 

autodeterminação, do hedonismo e da estimulação como seus integrantes. Na extremidade 

oposta deste mesmo eixo se encontra o VOS Conservação, com interesses estabelecidos na 
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manutenção e preservação do status quo, e possuindo como tipos motivacionais a segurança, a 

conformidade e a tradição. A Figura 1 apresenta os eixos propostos por Schwartz. 

 

Figura 1: Estrutura teórica de relações entre valores (SCHWARTZ, 2006) 

O esquema acima representa graficamente os dois eixos que determinam a polaridade 

descrita por Schwartz em seus estudos. Segundo ele, um dos eixos polariza a Abertura a 

Mudanças e Conservação, enquanto o outro eixo polariza a Autopromoção e a 

Autotranscendência. A estrutura dinâmica de valores identificada por Schwartz sugere que a 

busca da Autopromoção comprometa as decisões e escolhas relacionadas ao reforço 

simultâneo da Autotranscendência dado à oposição teórica entre essas duas dimensões. 

Para melhor entendermos estas contraposições e polaridades acima apresentadas é 

preciso verificar, a partir de perspectivas individuais, as consequências de cada 

posicionamento. Por exemplo, se nossas ações forem no sentido de garantir a segurança 

pessoal, podemos ser impelidos a dificultar iniciativas na direção de uma maior independência 

ou criatividade. Se envidarmos esforços demasiados, no sentido de obter realização, 

certamente promoveremos conflitos com os valores associados à benevolência, como, por 

exemplo, ser prestativo. Em outra lógica, valores associados à tradição podem interferir na 

expressão de valores associados à estimulação, e assim por diante.  

Schwartz (2005b) relata um estudo realizado na Alemanha que mostra uma  correlação 

empírica significativa entre a compra de produtos ecologicamente saudáveis e os valores de 
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Universalismo (correlação positiva, dado que a aquisição destes bens pode refletir uma 

preocupação com a natureza e o bem-estar coletivo) e Poder (correlação negativa, dado que o 

preço mais elevado destes bens contraria o desejo de posse e de controle sobre recursos).  

Olson e Currie (1992) e Smith et al. (2002) realizaram estudos junto a dirigentes 

empresariais e identificaram como os valores podem ser determinantes em suas decisões no 

que diz respeito à estratégia empresarial, confirmando uma relação significativa entre valores 

e comportamentos neste contexto.  

Devido ao fato de sua consistência e transculturalidade a teoria de valores de Schwartz 

vem sendo adotada por estudos em diversos países do mundo, tais como Brasil, Irlanda, 

Espanha entre outros. Conforme descreve Almeida & Sobral (2009) esses estudos comparam 

e confirmam a estrutura circular dos tipos motivacionais de valores em diferentes culturas, 

como nos estudos de Schwartz e Bardi (2001), Schwartz e Sagie (2000) e  Ralston et al. 

(1997), além das pesquisas estritamente nacionais, como na Espanha (ESPARZA e 

FERNANDEZ, 2002; GOUVEIA et al., 2001), na Irlanda (SOUSA e BRADLEY, 2002) e no 

Brasil (TAMAYO, 2007; TAMAYO et al., 2001). Outras áreas de conhecimento, como a 

sociologia ou a psicologia, em estudos de questões de natureza sociológica (KNAFO e 

SCHWARTZ, 2001) e em investigações sobre o comportamento de administradores no 

contexto empresarial, também tem adotado a teoria de valores de Schwartz (SMITH, 

PETERSON e SCHWARTZ, 2002; MUNUNE, SCHWARTZ e SMITH, 2000). 

Roccas et al. (2002) nos explicam que uma das principais vantagens da taxonomia 

proposta por Schwartz é a consistência interna do seu modelo, pois, segundo ele, a 

perseguição de qualquer valor tem consequências na busca de outros. Logo, a estrutura 

circular tem implicações significativas nas relações dos valores com outras variáveis, pois 

implica que o conjunto dos dez tipos motivacionais está associado com variáveis externas de 

uma forma integrada.  

No entanto, mesmo com todas as evidências apresentadas, alguns autores ainda 

sugerem cautela na adoção crítica desta estrutura circular proposta por Schwartz. Pereira, 

Lima e Camino (2001) propõem que a teoria de Schwartz ainda apresenta alguns resultados 

contraditórios, não podendo determinar sua validade empírica universal. Para Schwartz 

(2005): 
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 “quando pensamos em nossos valores, pensamos no que é importante em nossas 
vidas. Cada um de nós detém numerosos valores (...) com variados graus de 
importância. Um valor pode ser muito importante para uma pessoa, mas muito 
desimportante para outra.” (p. 22) 

Portanto, podemos vislumbrar a importância e a responsabilidade de um líder que toma suas decisões 

baseado em suas convicções e valores, pois, considerando que tanto líderes como liderados possuem 

seus vlores, é do perfeito equilíbrio ético e moral desses valores que a Liderança Autêntica poderá se 

institucionalizar. 

2.2. Liderança Autêntica 

A Liderança, tida como a capacidade de influenciar as pessoas, tem sido um tema de 

grande desafio para as organizações, pois entender o fenômeno da liderança e todos os 

aspectos que o envolvem é muito importante para a gestão de pessoas.   

Segundo Hughes, Ginnett e Curphy (2005) são inúmeras as definições para o 

fenômeno, cada uma delas relacionada a diferentes aspectos relacionados à liderança. Com 

base nas definições apresentadas por Burns (1979), Rauch e Behling (1984) e Bass (1990), 

pode-se dizer que a liderança é o processo de influenciar as atividades de um grupo rumo à 

realização de seus objetivos, representando uma interação entre duas ou mais pessoas que, 

frequentemente, se envolvem na construção ou desconstrução de situações, percepções e 

expectativas dos membros. 

Para exercer esta influência o líder precisa inspirar confiança em seus liderados. 

Segundo Stephen (2005) a confiança é um atributo essencial à liderança, está alicerçada em 

cinco dimensões – integridade, competência, consistência, lealdade e abertura – e significa a 

geração de uma expectativa positiva de que o líder não agirá de maneira oportunista, seja por 

palavras, ações ou decisões. 

As publicações contemporâneas sobre o fenômeno apresentam diferentes correntes de 

pensamento, nas quais as denominações de liderança passam pelas suas características 

específicas. Estudos têm discutido a importância do carisma, suas contribuições e 

fragilidades. Outros porém, buscam diferenciar a liderança mais geral dos líderes 

Transacionais – que utilizam da recompensa contingente, administração por exceção, ativas 

ou passivas e laissez-faire – e ainda, dos líderes Transformacionais – que utilizam do carisma, 

da inspiração, do estímulo intelectual e da consideração individualizada de seus liderados. No 



 

 
 

16 

nosso entendimento, as diversas características aqui descritas podem ser adequadas ou não ao 

grupo a ser liderado. Em conformidade com a maturidade que alguns grupos de liderados 

apresentam, recompensas podem ser um estímulo. Já para aqueles com graus mais elevados 

de maturidade, a simples responsabilidade delegada pode ser sufiiente para promover bons 

resultados. É nesse aspecto que a LA ganha sua importância, pois as suas características de 

maior transparência e proximidade do liderado, podem lhe permitir definir melhor a ética e a 

moral a ser utilizada e se a convivência com determinados grupos está de acordo com os seus 

valores.   

A grave crise sobre grandes corporações e sobre governos destaca a importância 

capital do papel dos líderes na administração destas organizações. George (2004) comenta os 

casos do banco Bear Sterns e da seguradora americana AIG que, dadas as proporções das 

consequências das decisões tomadas por seus líderes, fomentaram uma maior discussão e 

preocupação quanto ao papel dos mesmos, buscando uma maior reflexão sobre questões 

ligadas aos modelos de gestão, governança e liderança destas organizações. Por que os líderes 

dessas empresas tomaram decisões tão questionáveis? 

Os líderes atuam de forma determinante na definição dos processos, costumes e 

políticas que regulam a maneira como uma organização ou Estado irá se comportar. Neste 

contexto, reunindo as diversas teorias que se predispõem a delinear os perfis de líderes, o 

presente estudo tem como foco o nascente pensamento sobre liderança – a Liderança 

Autêntica – preocupada com aspectos éticos e morais. 

Chan et al. (2005) citam Jean Paul Sartre, o qual constrói a ideia de autenticidade 

como “uma busca pessoal por significado”, em que a autenticidade é adquirida e emerge do 

contexto social sob o governo da consciência do próprio indivíduo. Harter (2002) reforça 

dizendo que o conceito de autenticidade exige coerência entre os pensamentos e sentimentos 

com as suas ações. Segundo Erickson (1995) uma pessoa é tão mais autêntica, quanto maior 

for a fidelidade que o indivíduo tiver em relação às suas emoções, preferências, identidades e 

seus valores centrais. Este conceito ainda demonstra a grande importância da autenticidade 

para a construção de confiança, um dos pilares centrais para se estabelecer a liderança. 

Portanto, para uma melhor construção e evolução sobre a teoria da Liderança Autêntica, é 

importante compreender a ideia de autenticidade.  
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Embora as definições de autenticidade sejam abundantes, muita caem no erro comum 

de confundir autenticidade com sinceridade (ERICKSON, 1995). Trilling (1972) define 

sinceridade como congruência entre um sentimento e realidade, isto é, a sinceridade refere-se 

à própria expressão externa de sentimentos e pensamentos e está alinhadá com a realidade 

vivida pela pessoa. Especificamente ao termo autenticidade, Chan et al. (2005) observam que 

é fundamental que haja coerência entre o dito e o sentido/sentimento. Logo, autenticidade não 

é um sentimento, mas um “estado de ser próprio” e verdadeiro, não necessitando da presença 

de outros para se manifestar, destacando-se desta forma do conceito de sinceridade que 

necessita “do outro” para se manifestar. 

Em conformidade com o pensamento de Harter (2002), a autenticidade é o agir de 

acordo com o verdadeiro eu, se expressando de maneira coerente com seus pensamentos e 

sentimentos. Gardner et al. (2005) fazem uma contribuição consistente ao decifrar essa 

contração entre liderança e autenticidade, além de incorporar, novamente, o termo “seguidor”.  

“Quando o constructo da autenticidade é aplicado à liderança, entretanto, este deixa 
de ser um referencial próprio de si mesmo, visto que por definição a liderança 
envolve um processo de influência pessoal entre líder e seguidores. Portanto, a 
concepção corrente de LA foca na formação dos relacionamentos autênticos entre 
lideres e seguidores caracterizados pela integridade e confiança. Isso quer dizer que 
quando autenticidade, “uma pessoa autêntica”, é associada à liderança estamos 
fundamentalmente conectando o relacionamento entre líder e seguidores.” 
(GARDNER et al., 2005, p. 389) 

 

Para Chan et al. (2005) a autenticidade do líder é determinada pela autenticidade do 

próprio indivíduo, sendo esta um fator multiplicador da liderança. Os autores compreendem 

que a autenticidade dos líderes, além de um importante multiplicador de liderança, é 

fundamental para produzir um ciclo virtuoso de desempenho e aprendizagem para o líder, os 

seguidores e a organização.  

O tema da autenticidade do líder também é abordado por Henderson (1982), que expõe 

três aspectos os quais considera importantes para a construção de nossa compreensão sobre 

autenticidade: i) Tem uma forte consciência de sua projeção sobre o cargo que ocupa; ou seja, 

a autenticidade do líder não permitirá que o cargo se sobreponha ao que ele é em essência, 

não se permitindo confundir com sua descrição de função, na qual a personalidade deste líder 

é consumida por suas atividades ordinárias; ii) Não manipula seus subordinados, pois a 

autenticidade do líder é percebida na forma respeitosa como o líder trata seus subordinados, 
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evitando utilizar estratégias de exploração e coisificação de seus seguidores, demonstrando 

elevada consistência em seus atos; e iii) Assume responsabilidades, na medida em que os 

erros e acertos dele e de seus subordinados são assumidos integralmente pelo líder autêntico, 

não procurando por “culpados”. Sendo assim, a autenticidade do líder é definida por 

Henderson (1982) como a extensão da percepção que cada subordinado tem de seu líder, o 

indivíduo pessoalmente responsável pelos resultados, ações e falhas do grupo que lidera, além 

de não manipular seus seguidores e demonstrar quem realmente é, se sobrepondo ao papel 

exigido por seu cargo. 

Autenticidade envolve ainda “(...) dizer o que quer, e não o que querem que seja dito”. 

Outro fator importante é estabelecer a diferença entre o indivíduo autêntico e aquele gestor 

que, mesmo com elevado grau de “autoconsciência”, opta por representar um papel visando 

manipular a percepção  das pessoas sob a sua gestão.  

Esta falsa autenticidade discutida por Chan et al. (2005) vai exigir do líder um elevado 

grau de automonitoramento, que se refletirá claramente na preocupação com a impressão 

social que este líder quer transmitir. Em contrapartida, a pessoa autêntica se preocupa com a 

sua expressão autorreferencial, sem necessitar interpretar algum papel. Isso não quer dizer, no 

entanto, que o líder autêntico não se automonitore, mas os autores entendem que os traços de 

personalidade do líder autêntico indicam que ele esteja mais predisposto a um nível baixo de 

automonitoramento. A comunicação aberta é outra característica positiva deste tipo de 

liderança. Eles atuam envolvendo os seus seguidores e compartilhando informações críticas, 

suas percepções e seus sentimentos.  

Para May et al. (2003) pessoas autênticas estão no centro da Liderança Autêntica, que 

está na base de toda forma positiva e socialmente produtiva de liderança. Portanto, uma das 

maneiras de se verificar a autenticidade de um líder é observando suas construções, suas ações 

e sua história. 

2.2.1. Desenvolvimento da Liderança Autêntica 

Segundo Shamir (2005) a história de vida do líder é a principal forma pela qual os 

seguidores se identificam com a sua autenticidade. Logo, a sua história contribui de forma 

significativa tanto para o desenvolvimento de lideres autênticos quanto para o 

desenvolvimento da própria Liderança Autêntica. Nesse sentido, é a história do líder que 

transmite a qualidade do líder, fonecendo significado às suas ações as quais se mostram em 
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consonância com seus valores e convicções. Assim, a qualidade e a transparência da relação 

estabelecida entre líder e liderado é de grande importância para a autenticação do líder. 

(GARDNER et al., 2005) 

A história do líder guarda uma importante relação com a sua experiência, e sua 

consistência é influenciada por aspectos demográficos individuais. Segundo Cooper, Scandura 

e Schriesheim (2005), a idade do líder aparece como fator de grande relevância, já que a 

reflexão sobre eventos de ‘disparo’ depende da oportunidade de ter experimentado tais 

eventos em suas vidas. Ainda, são essas histórias que permitem a utilização de dois processos 

adicionais para que o líder possa influenciar seus seguidores: o contágio emocional e a troca 

social positiva.  

O contágio emocional descrito por Frederickson (2003) sugere que as emoções 

positivas de um líder podem ser contagiantes e capazes de criar uma espiral positiva e 

ascendente na aprendizagem e transformação organizacional. Em relação à troca social 

positiva, Kernis (2003) afirma que a autenticidade – por meio da autoconsciência e 

transparência relacional – promove estados afetivos positivos.  

Avolio (2005) propõe que o desenvolvimento emocional e cognitivo de outros 

membros da organização pode se dar por meio das emoções positivas experimentadas por 

líderes autênticos e que se espalham e reverberam por meio de processos de contágio social 

positivo. Segundo o autor, essa identificação de contágio emocional – processo por meio do 

qual a Liderança Autêntica influencia seus seguidores e seu desenvolvimento – é uma 

contribuição particularmente notável e única para a teoria do desenvolvimento da Liderança 

Autêntica. Este fator não é explicitamente considerado pelas demais teorias relacionadas à 

liderança – transformacional, servidora, carismática e espiritual.  

Em concordância com a proposição de Shamir (2005) acerca da história de vida do 

líder autêntico, Avolio (2005) salienta que podemos encontrar na literatura outras teorias 

baseadas na  troca social, como em Blau (1964),  Gouldner (1960), Graen e Uhl-Bien (1995), 

Liden, Sparrowe, e Wayne (1997), Kernis (2003) e Ilies et al. (2005). Tais estudos estão 

pautados nos princípios da reciprocidade e da congruência de valor, na medida em que 

explicam os processos pelos quais os líderes autênticos estabelecem trocas sociais positivas 

junto aos seus seguidores. Eles argumentam que quando os líderes compartilham informações 

relevantes estes promovem uma orientação relacional autêntica. Nesse contexto, o 

relacionamento líder-seguidor se caracteriza por altos níveis de respeito, afeto positivo e 
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confiança. Mais ainda, quando estas relações atingem alta qualidade e intimidade, acaba por 

promover uma maior congruência de valores e reciprocidade de comportamento do seguidor 

em relação aos valores do líder.   

Sendo assim, os processos de identificação, modelagem positiva, contágio emocional, 

apoio à auto determinação e trocas sociais positivas, percorrem um longo caminho para 

explicar como líderes autênticos influenciam seus seguidores, estabelecendo o componente de 

liderança da Liderança Autêntica.  

Embora só recentemente tenham começado os esforços para definir esse construto, os 

líderes autênticos podem ser definidos segundo Avolio et al. (2004) como líderes com 

elevado grau de consciência no modo como pensam e se comportam, sendo também 

percebidos como conscientes de seus próprios valores e sua perspectiva moral. Apresentam 

conhecimento de seus pontos fortes e consciência do contexto em que operam, comportando-

se como pessoas confiantes, esperançosas, otimistas, resistentes e de alto caráter moral.  

Segundo Cooper, Scandura e Schriescheim (2005) esta conceituação inicial é, 

obviamente, multidimensional. Isto implica que a definição de Liderança Autêntica deve ser 

reduzida para possibilitar o desenvolvimento de métricas que permitam medir as suas 

dimensões e, com isso, levarem à elaboração de programas de treinamentos intencionais de 

líderes autênticos. A definição apresentada por Avolio et al. (2004) contém elementos de 

diversos domínios, traços, estados, comportamentos, contextos e atribuições que, se mantida, 

configura-se em grande desafio para os pesquisadores no estabelecimento da mensuração do 

nível de desenvolvimento da Liderança Autêntica (COOPER, SCANDURA e 

SCHRIESCHEIM, 2005). 

Outro aspecto a ser observado nas diversas definições de Liderança Autêntica são as 

características encontradas em perfis carismáticos e transformacionais de liderança, que  

parecem emergir com grande expressão ao se definir a Liderança Autêntica. Luthans e Avolio 

(2003) exploram a conexão entre comportamento organizacional positivo e liderança 

transformacional sugerindo um processo que reúne capacidades psicológicas positivas e um 

contexto organizacional altamente desenvolvido, resultando em maior autoconhecimento e 

comportamento positivo autorregulado por parte de empregadores e empregados.  

Em contrapartida, Avolio (2005) propõe que o líder autêntico não é necessariamente 

transformacional, visionário ou carismático. O autor afirma que existem algumas diferenças 

entre essas teorias da liderança, já que o líder autêntico não se destaca todos os dias, mas se 
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apresentam quando da tomada de decisões que mudam o curso da história, sejam nas 

organizações ou em seus departamentos. Cooper, Scandura e Schriescheim (2005) sugerem 

que o critério do desempenho verdadeiro e sustentável ocorre apenas durante um certo 

período de tempo em que a influência de um líder autêntico é discernida. 

Avolio (2005) relata que o LA não é percebido em grande número, pois nas 

organizações as lideranças estão normalmente voltadas a resultados de curto prazo, em vez de 

considerarem resultados sustentáveis no longo prazo. Ou seja, quando da estabilidade 

econômica, quase qualquer indivíduo pode assumir a liderança e ser reconhecido pelas partes 

interessadas como bem sucedida. Além disso, o líder autêntico mostra ser humilde, tem menor 

necessidade de ser o centro das atenções e não precisa ser eloquente (MAY et al., 2003). 

Observando, portanto, as diversas teorias sobre liderança, é possível verificar algumas 

diferenças entre estas e a teoria da Liderança Autêntica. Um fator fundamental de 

diferenciação, segundo Avolio et al. (2004) e Gardner et al. (2005), é a construção de raiz, já 

que a teoria da Liderança Autêntica forma a base para outras formas de liderança positiva, 

sendo mais genérica. Bryman (1992) cita como exemplo o fato de uma visão positiva fazer 

parte de muitas das novas teorias de liderança transformacional como a Liderança Servidora, 

a Carismática e a Espiritual. Isto é, a teoria da Liderança Autêntica pode incorporar as demais 

formas de liderança positiva.  

No entanto, em contraste com a liderança transformacional, a Liderança Autêntica 

pode ou não ser carismática (GEORGE, 2003). Segundo Bass (1985) os líderes autênticos se 

comportam de modo a construírem relacionamentos duradouros – por meio de trabalho 

dedicado, com significado, propósito e valores claros – mas não apresentam elementos de 

líderes descritos como carismáticos por seus liderados, principal componente da liderança 

transformacional.  

Logo, líderes autênticos diferenciam-se dos demais por serem ancorados por um 

profundo senso de si mesmo, posicionando-se em relação a questões importantes, aos seus 

valores e suas crenças. Com essa base, os líderes autênticos transmitem aos outros, em ações 

ou palavras, o que representam em termos de princípios, valores e ética, e utilizam o contágio 

emocional para influenciar seus seguidores (AVOLIO, 2005). Tais aspectos não são 

contemplados pelas teorias relacionadas à liderança.  

Existem ainda diferenças entre Liderança Autêntica e Carismática no que se refere à 

conformidade. Os líderes autênticos influenciam seus seguidores por meio da sua auto-
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consciência de valores e perspectiva moral, baseados em seu caráter individual, exemplo 

pessoal e dedicação. Gardner e Avolio (1998) afirmam que o líder carismático precisa lançar 

mão de recursos de inspiração, apresentações dramáticas, ou outras formas de gerenciamento 

de impressão. Ou seja, enquanto os líderes carismáticos utilizam a retórica para persuadir, 

influenciar e mobilizar seguidores, um líder autêntico energiza seguidores por meio da criação 

de sentido e construção da realidade social de forma positiva para si e seguidores.  

 Ademais, Luthans e Avolio (2003) definem Liderança Autêntica como a capacidade 

de um indivíduo promover atitudes positivas, a partir de habilidades psicológicas positivas 

que resultam em uma maior consciência e autorregulação de seus comportamentos. Para 

George (2003) a Liderança Autêntica envolve “ser você mesmo, sendo a pessoa que você foi 

criada para ser” ao invés de ter que desenvolver e criar uma imagem ou personalidade de um 

líder. Para Gardner e Schermerhorn (2004) o líder autêntico possui capacidade de energizar e 

criar um senso de otimismo nos liderados, promovendo um comportamento positivo capaz de 

gerar autoeficiência em seus liderados. 

A Liderança Autêntica, portanto, é sustentada por dois alicerces: a capacidade 

psicológica positiva e um contexto de alto desenvolvimento organizacional – indústria, 

tamanho da organização, cultura e história organizacional, coesão do grupo de trabalho e 

presença de conflitos (COOPER, SCANDURA e SCHRIESCHEIM, 2005). Tais alicerces 

encorajam o autoconhecimento e uma autorregulação de comportamentos positivos por parte 

dos líderes e seguidores, produzindo um autodesenvolvimento positivo destes agentes.  

Walumbwa et al. (2008) complementam a teoria, afirmando que a Liderança Autêntica 

pode ser considerada um modelo de comportamento que promove capacidades psicológicas 

positivas e um clima positivo de ética capaz de gerar maior autoconhecimento e perspectiva 

moral internalizada. Esse ciclo virtuoso produz um tratamento mais equilibrado de 

informações e transparência relacional no trabalho, envolvendo líderes e seguidores e os 

levando a um autodesenvolvimento positivo.  

Portanto, líderes autênticos são aqueles que sabem quem são e em que acreditam, 

aparentam transparência e consistência sobre seus valores, razões éticas e ações, são otimistas 

e confiantes consigo mesmo e seus seguidores, e são amplamente conhecidos e respeitados 

por sua integridade e respeito. Avolio et al. (2004) relatam que os líderes autênticos agem de 

acordo com profundos valores pessoais e convicções, o que gera o respeito e a confiança dos 
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seguidores. Estes líderes são percebidos como autênticos, pois encorajam a diversidade de 

pontos de vista e promovem a criação de redes de relações colaborativas com os seguidores. 

Com esse comportamento, o líder autêntico multiplica seu modo de agir por meio de 

seu exemplo; e ao incorporarem esse exemplo, os seguidores tendem a atuar junto aos líderes, 

colegas, clientes e demais stakeholders de forma autêntica, o que pode se tornar, ao longo do 

tempo, uma base da cultura da organização. 

Diferentemente dos líderes autênticos, Michie e Gooty (2005) ressaltam que os líderes 

inautênticos promovem o interesse próprio em detrimento do interesse coletivo. Para Price 

(2003) esses líderes têm dificuldade em ser transparentes e atuam explorando seguidores, 

organizações e outros stakeholders. 

Outros estudos também argumentam que atualmente há um persistente composto não 

ético na liderança (GEORGE, 2003; LUTHANS e AVOLIO, 2003; PEARCE, 2003; 

AVOLIO et al., 2004; AVOLIO e GARDNER, 2005).  Os estudos destacam que este 

arrefecimento da ética na liderança, juntamente com os crescentes desafios sociais, implicam 

na necessidade de uma liderança que seja autêntica e positiva.  

Em contrapartida, os estudos sobre Liderança Autêntica vêm ganhando expressão, 

como os de Avolio et al. (2004), Gardner et al. (2005), George e Sims (2007) e Ilies et al. 

(2005). Os autores compartilham a ideia de que os líderes autênticos são especialmente 

interessados em capacitar seus seguidores para fazerem a diferença. Finalmente, segundo 

Avolio e Gardner (2005) o aspecto da restauração da confiança, da esperança e do otimismo 

se apresenta como um fator de grande importância desse estilo de liderança no contexto atual. 

Seu papel será o de ajudar as pessoas a encontrar um significado para fazer suas tarefas 

criando uma conexão com os objetivos da empresa e seus objetivos. Nesse contexto, são 

desenvolvidas as dimensões teóricas da Liderança Autêntica. 

2.2.2. As dimensões da Liderança Autêntica 

Avolio (2003) identifica quatro dimensões na Liderança Autêntica, que 

contextualizam as características mencionadas do líder autêntico. As dimensões refletem as 

ações do líder autêntico, quais sejam: i) Auto Consciência, refletindo até que ponto o líder é 

consciente de seus pontos fortes, limitações, como os outros o veem; ii) Transparência, 

refletindo até que ponto o líder permite um nível de abertura com os subordinados que lhe 
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proporcione a oportunidade de não se afastar mesmo mantendo suas ideias, desafios e 

opiniões; iii) Moral e Ética, refletindo até que ponto o líder estabelece um elevado padrão de 

conduta moral e ética; e iv) Processamento Equilibrado, refletindo até que ponto o líder 

solicita parecer e pontos de vista antes de tomar decisões importantes. A conceituação de cada 

uma destas dimensões permite capturarmos a importância das mesmas na Liderança 

Autêntica. 

A primeira dimensão proposta por Avolio (2005) é a Autoconsciência, também 

denominada como Autoconhecimento. A Auto Consciência exerce papel fundamental na 

autorregulação do líder, possibilitando que este desenvolva suas capacidades psicológicas 

positivas como a confiança, otimismo, esperança e resiliência. Avolio (2005) afirma que estas 

capacidades psicológicas positivas têm suporte teórico e psicométricos para que o líder 

autêntico seja um indivíduo aberto ao desenvolvimento e à mudança e, portanto, podem 

desempenhar um papel crucial no desenvolvimento de indivíduos, equipes, organizações e 

comunidades. 

Shamir e Eilam (2005) verificam que diversos estudos sobre Liderança Autêntica 

compartilham da ideia de que os líderes autênticos são possuidores de autoconhecimento e um 

ponto de vista pessoal, refetindo clareza sobre seus valores e convicções. O autor argumenta 

que a Liderança Autêntica  repousa fortemente sobre os significados autorrelevantes que o 

líder atribui às suas experiências da vida. Ele afirma que a construção de uma história de vida 

é um elemento importante no desenvolvimento de líderes autênticos, pois sua história fornece 

‘eventos de disparo’, que possibilitam a promoção do contágio emocional. O 

autoconhecimento do líder se funde à clareza de autoconceito e da autoconcordância, sendo 

que, na medida em que o líder  atinge o autoconceito, ele o expressa em seu comportamento.  

Avolio (2005) reforça a noção de que a autenticidade exige altos níveis de 

autoconhecimento. De fato, o autoconhecimento de um líder é um ponto de partida apropriado 

para interpretar o que constitui o desenvolvimento da Liderança Autêntica. Para Silvia e 

Duval (2001) esse auto conhecimento ocorre quando os indivíduos são conscientes de sua 

própria existência e do contexto em que operam ao longo do tempo. 

No entanto, para Day (2000), George (2003) e London (2002), a autoconsciência não é 

um ponto de destino, mas sim um processo emergente onde continuamente o líder autêntico 

chega a compreender seu talento único, pontos fortes, senso de propósito, valores, crenças e 

desejo. Ainda, Avolio (2005) sinaliza que são os valores, cognições em relação à identidade, 
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emoções,  motivações e objetivos os elementos da autoconsciência especialmente relevantes 

para o desenvolvimento da Liderança Autêntica. 

A transparência na comunicação de seus valores parece ser a dimensão que permite 

com que as verdadeiras motivações do líder sejam percebidas pelo liderado, gerando um 

processo híbrido de identificação e justificação de valores e ações do líder, em relação às 

crenças de seus liderados. Acerca dessa segunda dimensão da Liderança Autêntica, Shamir 

(2005) afirma que a construção de uma história de vida do líder é um elemento importante no 

desenvolvimento de líderes autênticos. O autor propõe que liderança pode ser um processo de 

interação e, portanto, a Liderança Autêntica não pode consistir apenas de líderes autênticos. 

Hollander (1992) e Howell e Shamir (2005) sinalizam que a liderança é sempre uma relação 

entre líder e seguidores. 

Segundo Gardner et al. (2005), um autêntico líder deve atingir autenticidade por meio 

do autoconhecimento, autoaceitação, e ações e relacionamentos autênticos. A Liderança 

Autêntica, assim, se estende além da autenticidade do líder para abranger as relações 

autênticas, estas caracterizadas pela orientação, transparência, abertura e confiança. Nesse 

sentido, a transparência é tida como a necessidade de compartilhar informações abertamente 

com seus liderados, sendo um aspecto crítico para o desenvolvimento de Lideranças 

Autênticas. Portanto, líderes, para serem autênticos, precisam ser transparentes ao 

expressarem suas verdadeiras emoções e sentimentos para os seguidores, ao mesmo tempo em 

que aumentam o seu autoconhecimento, autoaceitação e regulam tais emoções para minimizar 

as manifestações de emoções impróprias ou potencialmente prejudiciais.  

Para que o líder autêntico regule suas emoções ele utiliza a autorregulação, processo 

por meio do qual alinham seus valores com as suas intenções e ações. A autorregulação 

envolve o esforço de autocontrole e, por meio deste, os líderes atuam de maneira autêntica, 

tornando-se verdadeiros e expondo seus valores, motivações e objetivos de forma transparente 

para os seguidores. 

 Logo, na medida em os líderes autênticos se conhecem e aceitam a si mesmos, são 

capazes de mostrar níveis mais altos de confiança, abertura e vontade de partilhar (quando 

apropriado) seus pensamentos e sentimentos nas relações íntimas. Dessa forma, agindo de 

acordo com seus valores e crenças, em vez de agradar a uma audiência buscando ganho de 

popularidade ou interesse pessoal ou políticos, os líderes autênticos podem ser caracterizados 

como tendo um alto nível de integridade.   
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Segundo Shamir (2005), os liderados seguem o líder por acreditarem e confiarem nas 

crenças valores e convicções que compartilham com ele e não por causa de pressões e 

situações de coerção, normativas ou ainda por expectativas de recompensa pessoal. Estes 

seguidores, que não têm ilusões ou delírios sobre o líder e, não o seguem por causa dessas 

ilusões, poderiam proporcionar–lhe uma falsa sensação de segurança. Ao contrário, eles 

exercem o seu próprio julgamento independente sobre o líder e suas ações. Os seguidores têm 

uma visão realista dos pontos fortes e fracos do líder e não o acompanham cegamente. 

De fato, são os seguidores que autenticam o líder. Ou seja, são os seguidores que 

julgam as reivindicações do líder como base nos valores profundos e convicções e não em 

meras convenções, nomeações ou desejos de poder pessoal, status ou outros benefícios. É a 

transparência que permite que os seguidores julguem os comportamentos do líder como 

consistentes com suas crenças, valores e convicções. 

Segundo Alberoni (1990), para sermos morais só podemos agir conforme regras que 

possam passar no teste de universalização. São esses saberes que nos levam a concluir pela 

inexistência de um princípio moral universal, já que não existem valores absolutos, nem 

coisas boas ou más por si mesmas, isto é, independentes das circunstâncias, das exigências ou 

das finalidades subjetivas (THIRY-CHERQUES, 2008). 

Como terceira dimensão, Avolio (2005) cita que um dos componentes do 

desenvolvimento da Liderança Autêntica é a perspectiva moral positiva, sinalizando que esta 

e seu desenvolvimento englobam uma componente inerente ético/moral. May et al. (2003) 

discutem este componente moral, descrevendo um processo de decisão ética e transparente 

pelo qual os líderes autênticos desenvolvem e contam com a reserva de capacidade moral, 

eficácia, coragem e resiliência para lidar com questões éticas e alcançar autênticas e 

sustentadas ações morais. 

O líder autêntico, apesar da liberdade que possui pra tomar suas decisões, baseando-se 

sempre em suas crenças e valores, tem grande preocupação com o impacto que resultará 

dessas decisões. Por isso, ele estabelece seu processo de tomada de decisão considerando as 

possíveis consequências de suas ações. Segundo May et al. (2003) o processo de decisão 

contempla tanto o reconhecimento de um problema como uma questão moral quanto a 

capacidade de avaliar a sua intensidade de influência. Nessa avaliação, alguns aspectos são 

observados pelo líder antes de decidir, como a consequência da ação, a sua probabilidade de 

ocorrer, a temporalidade dessa ocorrência, o grau de proximidade dos indivíduos atingidos, a 
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abrangência dessa decisão em termos de número de indivíduos impactados e ainda o grau de 

consenso entre os demais acerca de sua decisão. Finalmente, são a magnitude do impacto e o 

grau de consenso os fatores de maior influência na tomada de decisão do líder autêntico. 

May et al. (2003) descrevem que a capacidade moral de um líder é composta de como 

o líder constrói o seu papel de liderança, a sua capacidade de tomada de perspectiva, e a sua 

experiência anterior com dilemas morais. Os autores afirmam que é a partir dessa capacidade 

moral que o líder se torna capaz de identificar e se posicionar diante de um dilema moral. 

Um fator que ressalta a necessidade de autoconhecimento e poder de reflexão por 

parte do líder autêntico é a coragem moral. Ela ajuda os líderes a enfrentarem situações de 

forte pressão e a manterem seus compromissos de fazerem a coisa certa, pois é neste 

momento que o líder parte da intenção para a ação. May et al. (2003) acreditam que a base da 

coragem moral está na crença de que o líder possui as competências, habilidades e motivação 

para justificar uma determinada ação moral, ou seja, possui a eficácia moral. Um líder será 

mais propenso a ter a coragem de se envolver em um ato moral autêntico se estiver confiante 

de que pode justificar o ato e lidar com a oposição. Portanto, a eficácia moral ajuda a construir 

a coragem moral nos líderes, independentemente das circunstâncias ao redor, permitindo que 

seja aplicada uma perspectiva moral positiva para liderar pelo exemplo. Chan, Hodges e 

Avolio (2003) afirmam que os líderes usam de suas palavras e ações de alto padrão moral e de 

valores para se comunicarem. Por isso, os líderes autênticos se autopercebem, bem como são 

percebidos pelos seus liderados como pessoas moralmente dignas, que apresentam altos níveis 

de desenvolvimento e conduta moral (MAY et al., 2003). 

Após a identificação do dilema – capacidade moral – vem a tomada de decisão e ação 

– coragem moral. O final desse processo é o momento em que o líder vai lidar com as 

consequências da decisão tomada, exigindo de si mesmo a habilidade em lidar com questões 

difíceis e adaptar-se às situações, ainda que diante dos potenciais riscos que estas decisões 

possam trazer.  

Outra importante característica do líder autêntico, proposta por May et al. (2003), é a 

resiliência moral, importante para melhorar sua capacidade adaptativa às situações difíceis a 

fim de manter um comportamento verdadeiro e sustentável ao longo do tempo. Os autores 

definem o líder moralmente resiliente como sendo capaz de adaptar-se continuamente e lidar 

com situações que possam ameaçar as ações baseadas em seus princípios. Neste sentido, a 

resiliência moral do líder influencia as ações autênticas na sua sustentação ao longo do tempo. 
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Finalmente, como quarta dimensão, o Processamento Equilibrado parece ser a forma 

como o líder pondera sua percepção e sua opinião e considera a de seus seguidores, antes de 

tomar suas decisões. De certa forma, isso garante sua autenticidade. Kernis (2003) afirma que 

a autenticidade envolve o Processamento Equilibrado e imparcial de informações. O autor 

utiliza o termo processamento imparcial para se referir a uma ausência de negações, exageros, 

distorções ou ignorância de experiências internas, o conhecimento privado, e as avaliações 

externas do eu, propondo ser este processamento um componente básico de autenticidade. 

Reforça ainda que a autenticidade é caracterizada pela objetividade e aceitação dos pontos 

fortes e fracos do líder pelos seus seguidores. 

No entanto, Tice e Wallace (2003) reportam que devido è ampla evidência deixada 

pela psicologia social, fica claro que os seres humanos são inerentemente falhos e 

tendenciosos como processadores de informação, particularmente quando se trata de 

processamento de auto-informação relevante. Por esse motivo utiliza-se o termo 

Processamento Equilibrado.  

Kernis (2003) e Deci e Ryan (1995, 2000) propõem que a autenticidade entre os 

seguidores é caracterizada por autoconhecimento, processos de regulação internalizados, 

processamento de informação equilibrado, comportamento autêntico e transparência 

relacional. Deci e Ryan (1995)  afirmam que os processos de autorregulação, associados à 

autoestima contingente, são especialmente poderosos justamente por envolver a ligação de 

comportamentos e resultados, as demandas do eu e do outro e ser baseados em aprovação. 

Ainda, a autenticidade é composta por componentes mutuamente interdependentese e é 

melhor entendida considerando os efeitos interativos que a autoconsciência e os componentes 

de Processamento Equilibrado, em conjunto com contingências ambientais, exercem sobre 

seu comportamento. 

2.2.3. Outras propostas de composição da Liderança Autêntica 

Outras construções acerca das dimensões de Liderança Autêntica são propostas e estão 

em perfeita sintonia com as características até agora estudadas. George (2004) traz 

contribuições ao entendimento da Liderança Autêntica apresentando cinco dimensões ou 

qualidades dos líderes autênticos: a) Compreendem a sua finalidade, de forma que possuem 

propósito e direção na liderança, ou seja, são líderes que compreendem a si mesmo, suas 

paixões e suas motivações, deixando claro que estão realmente interessados em servir aos 
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outros, cooptando, assim, seguidores; b) Exercitam valores sólidos, pois valores e caráter 

definem um líder, ou seja, um valor necessário em todo líder autêntico é a integridade, que o 

expõe a dizer toda a verdade por mais angustiante que possa ser; c) Estabelecem 

relacionamentos duradouros a fim de empenharem-se totalmente aos seus empregos, 

resultando possivelmente em um maior comprometimento com seu trabalho, bem como uma 

maior lealdade à empresa; d) Lideram com o coração, fazendo com que seus liderados 

compreendam que seu trabalho tem um propósito mais profundo, inflamando assim suas 

almas para atingirem objetivos acima do esperado, criando genuína vantagem competitiva; e 

e) Demonstram autodisciplina, conquistando o respeito de todos, evidenciando seus valores 

por meio de suas ações.  

Recentemente, Walumbwa et al. (2008) sugeriram que as dimensões que permitem 

identificar uma Liderança Autêntica seriam o autoconhecimento, a perspectiva moral e ética 

internalizada, o tratamento equilibrado de informações e a transparência relacional no 

trabalho.  

A importância do autoconhecimento e de uma autêntica aptidão de se autorregular é 

considerado um componente básico da Liderança Autêntica. Saber a “coisa certa a fazer” em 

muitos casos depende de que o líder esteja apto a focar suas escolhas, atitudes e 

comportamento por meio da autorregulação. Segundo Gardner et al. (2005) esta capacidade 

de regular suas emoções poderá permitir ao Líder Autêntico transformar seus conhecimentos 

em comportamento moral e ético, visto que esta forma de agir afeta e é afetada pela 

autenticidade do indivíduo. Existe ainda uma possível contribuição que é a capacidade do 

líder em regular a realidade de suas emoções, de forma a estar adequado ao contexto e aos 

demais atores participantes daquele momento.  

Outro fator que distingue o líder autêntico dos demais tipos de líderes é o seu desejo 

de servir aos outros através da liderança, e o interesse em dar poder aos liderados para que 

eles façam a diferença. Segundo George (2003), estas características podem também ser 

atribuídas aos líderes autênticos, posto que estes são guiados tanto pelas qualidades da mente 

como do coração. Eles reconhecem e valorizam as diferenças individuais e possuem 

habilidade e motivação para identificar os talentos das pessoas e ajudá-las a usá-los 

(LUTHANS e AVOLIO, 2003).  

Avolio et al. (2004) afirmam que os líderes autênticos também possuem elevados 

padrões morais e éticos, primando pela honestidade e integridade em suas decisões, 
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promovendo o aumento da confiança de seus liderados, além de incentivarem estruturas de 

inclusão e climas éticos positivos. Eles podem também ser capazes de gerar otimismo e 

esperança, promoverem relações transparentes e, portanto, podem fazer uma diferença 

fundamental nas organizações. Avolio et al. (2004) sugerem que: 

 “Ao invés de conceber a autenticidade como um comportamento a construir, o 
líder autêntico reconhece que a autenticidade existe em um continuum e quanto 
mais ele permanece verdadeiro a seus valores fundamentais, preferências e 
emoções, mais ele se torna autêntico”. 

 

Apesar de surgir como uma miríade para vários dos problemas de gestão corporativa, 

para Gardner e Schermerhorn (2004), a Liderança Autêntica de alto desempenho não é uma 

visão, ideia, conceito, ou ainda, uma ocupação para alguns poucos privilegiados. Na verdade, 

é uma atividade realizável, acessível, tangível e alcançável por todos os gestores, 

independentemente do nível ou status. O estilo autêntico de liderança preconiza que o sucesso 

não seja no aqui e agora, mas que a verdadeira medida da liderança se estabelece quando o 

sucesso é alcançado anos após o seu reinado.  

2.3. Liderança Autêntica e Valores Humanos 

A revisão de literatura sobre Valores Humanos e Liderança Autêntica buscou delinear 

alguns conceitos relacionados e identificar modelos teóricos capazes de mensurá-los, sendo 

que as definições conceituais de cada uma das variáveis orientaram as definições operacionais 

das mesmas. 

Acerca dos Valores Humanos, Schwartz (1992) destaca e classifica dez tipos 

motivacionais que têm a capacidade de expressar seus objetivos, os quais são tratados em 

termos do seu conteúdo e da sua relação dinâmica de compatibilidade e conflito entre si. Os 

dez tipos motivacionais estão relacionados em uma estrutura que sugere duas dimensões 

bipolares, expressas em Valores de Ordem Superior (VOS). As dimensões bipolares e seus 

tipos motivacionais são: Autotranscendência (universalismo e benevolência) e Autopromoção 

(poder e realização); e Abertura a Mudanças (autodeterminação, hedonismo e estimulação) e 

Conservação (segurança, conformidade e tradição).  

Em relação à Liderança Autêntica, Avolio (2003) identifica quatro dimensões que a 

constituem: Autoconsciência (consciência de pontos fortes, limitações, visão do outro); 

Transparência (nível de abertura com os subordinados para manutenção de idéias, desafios e 
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opiniões); Ética/Moral (padrão de conduta moral e ética); e Processamento Equilibrado 

(consideração de diferentes pontos de vista para tomada de decisões). Essas quatro dimensões 

também são teoricamente independentes entre si e são reflexivas da Liderança Autêntica. 

O modelo proposto no presente estudo, portanto, considera as dimensões 

independentes de valores pessoais, pressupondo sua relação com a Liderança Autêntica como 

construto único, além de suas dimensões. A Figura 2 apresenta o modelo de pesquisa: 

 
Figura 2: Modelo de pesquisa proposto 

 

 A partir do modelo proposto, partimos para as seguintes hipóteses do presente estudo: 

H1: O valor humano da Auto transcendência (AT) está positivamente relacionado 

com a expressão de uma Liderança Autêntica (LA) 

É natural depreendermos, a partir do que Shamir (2005) traz como uma das definições 

que os líderes autênticos não assumem um papel de liderança ou se envolvem em atividades 

de liderança por status, honra ou outras recompensas pessoais. Em vez disso, se conduzem a 

partir de uma convicção. Eles têm uma causa baseada em seus valores ou uma missão. Ainda 

de acordo com Shamir (2005), suas histórias de vida e o desenvolvimento de sua liderança 

com a descoberta de uma causa, muitas vezes se confundem com a história coletiva de um 

movimento. Shamir (2005) aponta que o desenvolvimento gradual e o encontro de uma 

identidade faz parte do desenvolvimento do líder autêntico. Ou seja, quanto menos 

preocupado com a obtenção de poder e de autorrealização – busca de autopromoção – e mais 

atento e sensível às questões coletivas, universalistas e benevolentes – autotranscendência – 

maior a expressão de Liderança Autêntica.  

Portanto, a Liderança Autêntica parece ter como orientação principal o bem-estar 

coletivo; e um dos principais objetivos de sua expressão, é o cumprimento de missões que 

estejam em consonância com suas convicções e de seus seguidores. 
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Por outro lado, a Autopromoção, diferentemente da hipótese anterior, tem seu foco nos 

interesses pessoais, mais egoísticos, que se relacionam com a busca do sucesso pessoal e do 

domínio sobre os outros. Os tipos motivacionais a ela relacionados são o poder e a realização. 

Portanto nossa segunda hipótese é a de que: 

H2: O valor humano da Auto promoção (AP) está negativamente relacionado com a 

expressão de uma Liderança Autêntica (LA) 

Segundo Almeida e Sobral (2009), a estrutura dinâmica de valores identificada por 

Schwartz aponta para uma dicotomia entre os VOS, na medida em que ao se buscar satisfazer 

aos valores da autopromoção isto implicará em decisões, escolhas e comportamentos que 

comprometem o reforço simultâneo da autotranscendência dado à oposição teórica entre essas 

duas dimensões. Schwartz (2005b) relata ainda um estudo realizado na Alemanha que mostra 

uma correlação empírica significativa entre a compra de produtos ecologicamente saudáveis e 

os valores de Universalismo (correlação positiva, dado a aquisição destes bens refletir uma 

preocupação com a natureza e com o bem-estar coletivo) e de Poder (correlação negativa, 

dado o preço mais elevado destes bens contrariar o desejo de posse e de controle sobre 

recursos). Almeida (2007) relata que, embora com menos frequência, foram também 

realizadas pesquisas empíricas sobre os valores dos dirigentes como determinantes das suas 

decisões em relação à estratégia empresarial, tendo-se confirmado uma relação significativa 

entre valores e comportamentos nesse contexto.  

Portanto, uma valorização mais acentuada dos tipos motivacionais que compõem o 

valor autopromoção, estaria na oposição ao preconizado por Avolio et al. (2003), os quais 

descrevem que a Liderança Autêntica é definida como um processo que se sustenta pela 

capacidade psicológica positiva e um contexto de alto desenvolvimento organizacional. Estes 

alicerces encorajam o autoconhecimento e uma autorregulação de comportamentos positivos 

por parte dos líderes e seguidores, produzindo um autodesenvolvimento positivo destes 

agentes.  

Mais recentemente, Walumbwa et al. (2008) apontam para as dimensões que 

permitem identificar uma Liderança Autêntica, as quais seriam o autoconhecimento, a 

perspectiva moral e ética internalizada, o tratamento equilibrado de informações e a 

transparência relacional no trabalho. Portanto, uma a valorização do valor humano da 

autopromoção estaria em completa oposição a expressão de uma Liderança Autêntica, sendo 

então negativamente relacionada a qualquer das dimensões que a compõe. 
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Uma outra questão que envolve a expressão de Liderança Autêntica está relacionada 

ao seu grau de valorização dos tipos motivacionais que compõem o VOS Conservação. 

Avolio (2005) recomenda alguns trabalhos recentes em psicologia positiva, comportamento 

organizacional positivo (POB), e do capital psicológico positivo. Neste trabalho, Luthans, 

Luthans e Luthans (2004) sugerem que estas capacidades psicológicas positivas têm suporte 

teórico e psicométricos para o líder autêntico ser “aberto ao desenvolvimento e mudança” e, 

portanto, poder desempenhar um papel crucial no desenvolvimento de indivíduos, equipes, 

organizações e comunidades. Sendo assim, podemos propor uma terceira hipótese de 

pesquisa: 

H3: O valor humano da Conservação (CO) está negativamente relacionado com a 

expressão de uma Liderança Autêntica (LA) 

Segundo Gardner et al. (2005) as ações da LA são autorreguladas, e esta 

autorregulação envolve o esforço de autocontrole por meio da fixação de normas internas, as 

quais podem ser as normas vigentes ou as recém-formuladas, da avaliação das discrepâncias 

entre esses padrões e os resultados reais ou potenciais e da identificação de ações destinadas a 

resolver essas discrepâncias (STALKOVIC e LUTHANS, 1998). Gardner et al. (2005) 

propõem que consideremos os processos regulatórios associados com autenticidade, e 

postulam que estes constituem elementos essenciais da Liderança Autêntica. Nesse sentido, o 

VOS de Conservação, composto pelos tipos motivacionais segurança, conformidade e 

tradição, expressa o interesse na manutenção e preservação do status quo, estando em total 

discordância com a expressão da Liderança Autêntica e de qualquer de suas dimensões.  

Os estudos estabelecidos por Schwartz (2006) em sua estrutura teórica de relação entre 

valores, mostram esta oposição ao VOS Abertura à mudança, sugerindo uma relação negativa 

com a expressão da Liderança Autêntica. Estas relações nos permitem então, propor uma 

quarta hipótese:  

H4: O valor humano de Abertura a Mudanças (AM) está positivamente relacionado 

com a expressão de uma Liderança Autêntica (LA). 

Pois, a mesma relação de polaridade encontrada por Auto transcendência (AT) e Auto 

promoção (AP) é descrita por Schwartz (2005a) no que se refere à dimensão Conservação 

(CO) e à Abertura à mudanças (AM). Na estrutura teórica de relações entre valores, CO é 

composto por três tipos – Tradição, Conformidade e Segurança. A definição destes três tipos 

motivacionais aponta para uma postura de respeito, compromisso e aceitação dos costumes e 
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ideias de uma cultura tradicional. Logo, quanto menor for seu grau de abertura à mudança, 

mais a pessoa tende a restringir ações e impulsos que possam magoar outros ou violar 

expectativas sociais e normas, na busca do bem comum para seus liderados e sendo contrária 

às características de uma Liderança Autêntica. 

Entretanto, embora os Valores de Ordem Superior sejam considerados 

independentemente, a combinação desses valores também pode estar relacionada com a 

expressão de Liderança Autêntica, uma vez que as pessoas não possuem um valor 

unicamente, mas sim, níveis  diferenciados de valores combinados entre si. Conforme destaca 

Schwartz (2005a) estes valores possuem uma relação dinâmica de compatibilidade e conflito 

entre si. Portanto, se os Valores de Ordem Superior interagem entre si, a partir dos quadrantes 

propostos por Schwartz (1992), podemos propor as seguintes hipóteses de pesquisa: 

H5: A influência positiva do valor de Autotranscendência (AT) na expressão de uma 

LiderançaAautêntica (LA) diminui quanto maior for a orientação para a Conservação 

(CO). 

H6: A influência positiva do valor de Autotranscendência (AT) na expressão de uma 

Liderança Autêntica (LA) aumenta quanto maior for a orientação para a Abertura a 

Mudanças (AM). 

H7: A influência negativa do valor de Autopromoção (AP) na expressão de uma 

Liderança Autêntica (LA) aumenta quanto maior for a orientação para a Conservação 

(CO). 

H8: A influência negativa do valor de Autopromoção (AP) na expressão de uma 

Liderança Autêntica (LA) diminui quanto maior for a orientação para a Abertura a 

Mudanças (AM). 

 

 A partir do modelo de pesquisa e hipóteses propostas será apresentada a seguir a 

metodologia da pesquisa de campo realizada. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1. Estratégia, tipo e método de pesquisa 

Laville e Dionne (1999) defendem que a escolha da abordagem depende do objeto da 

pesquisa. O problema específico proposto é que deve determinar o procedimento mais 

adequado para se alcançar a compreensão esperada e tirar as conclusões desejadas. Dessa 

forma, conforme proposto por Castro (2005), adotou-se como estratégia principal a 

quantitativa, visto que proporciona a medição objetiva e a quantificação dos resultados, assim 

como a descrição dos fenômenos de interesse desta pesquisa, uma vez que aprecia números e 

procura medir o grau em que algo está presente ou ausente. Além disso, a pesquisa 

quantitativa baseia-se, a priori, no pressuposto de que a teoria pode ou não ser verificada. 

Quanto ao tipo de pesquisa, optou-se pela descritiva, a qual é aplicada quando o objeto 

de investigação é parcialmente conhecido, buscando o estabelecimento de relações entre 

variáveis. Justifica-se, portanto, por se tratar de objetos de investigação já parcialmente 

conhecidos, mais especificamente Valores Humanos e valores da Liderança Autêntica que, 

inclusive, possuem instrumentos de pesquisa já validados. Além disso, busca-se identificar 

relação entre variáveis, sendo a coleta de dados baseada em técnicas padronizadas 

(questionários). Também, conforme indicação de Gonçalves & Meirelles (2004) adotou-se 

como técnica de pesquisa o survey, tornando possível a utilização da teoria estatística tanto no 

tratamento como na análise dos dados. 

3.2. Amostra 

De acordo com Malhotra (1996), a população alvo deve ser definida em termos dos 

seus elementos (objeto sobre o qual a informação é desejada), extensão (fronteiras 

geográficas) e tempo (período considerado para a pesquisa). Na presente pesquisa, a amostra é 

não probabilística, sendo definida segundo o critério de acessibilidade, a partir de contatos 

pessoais e com multiplicadores internos em diferentes organizações, sendo estas privadas, 

públicas, do terceiro setor ou de outra natureza.  
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3.3. Coleta de dados: método e instrumento 

3.3.1. Definição do instrumento de coleta de dados e do questionário 

Definiu-se como instrumento para a coleta de dados o questionário fechado e 

estruturado, sendo composto de três partes distintas, conforme sumário a seguir: 

 Dados demográficos, profissionais e pessoais dos respondentes: faixa etária, 

escolaridade, gênero, cargo, tipo de empresa em que trabalha e se possui 

subordinados; 

 Liderança Autêntica: Authentic Leadership Questionnaire (ALQ) de Avolio, Gardner 

e Walumbwa (2007); 

 Valores Humanos: Portraits Value Questionnaire (PVQ) de Schwartz (2002). 

A primeira parte contém questões que investigam dados demográficos, profissionais e 

pessoais dos respondentes, de tal forma a possibilitar o cruzamento desses dados com as 

variáveis de Valores Humanos e Liderança Autêntica. 

A segunda parte aglutina as questões relativas à Liderança Autêntica, cujo 

questionário utilizado foi o Authentic Leadership Questionnaire - ALQ proposto por Avolio, 

Gardner e Walumbwa (2007) em língua portuguesa. O Quadro 4 apresenta a disposição dos 

itens por dimensão e exemplos de questões.  

Quadro 4: Exemplo de itens do ALQ por dimensão e exemplo de questões 

Dimensões Nº itens Itens Exemplos de questões 

Transparência 5 1, 2, 3, 4, 5 
- Digo exatamente o que penso 
- Mostro as emoções que correspondem ao que sinto 

Moral e Ética 4 6, 7, 8, 9 
- Tomo decisões difíceis baseado (a) em elevados padrões éticos 
-Tomo decisões baseado (a) em meus valores fundamentais 

Processamento 
Equilibrado 

3 10, 11, 12 
- Analiso informação relevante antes de tomar uma decisão 
- Ouço cuidadosamente todos os pontos de vista antes de tirar 
conclusões 

Autoconsciência 4 13, 14, 15, 16 
- Sei quando é altura de reavaliar as minhas posições em 
assuntos importantes 
- Compreendo como as minhas ações têm impacto nos outros 

 

O questionário é composto de 16 itens, avaliados em escala de 5 pontos, variando de 0 

a 4 (0: nunca; 1: uma vez ou outra; 2: por vezes; 3: com alguma frequência; e 4: 
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frequentemente, se sempre). No referido questionário, cada grupo de perguntas tem objetivo 

de medir aspectos diferentes das características de LA. As perguntas de número 1 a 5 medem 

a dimensão Transparência, as de 6 a 9 a dimensão Moral e Ética, 10 a 12 o Processamento 

Equilibrado e, as de número 13 a 16, a dimensão Autoconhecimento.  

A terceira parte englobou as questões relativas à estrutura de valor do respondente. Foi 

utilizado o questionário Portraits Value Questionnaire – PVQ de Schwartz, com escala de 6 

pontos (SCHWARTZ, 2002a) e traduzido por Tamayo (2002, não publicado). Segundo 

Pasquali e Alves (2004), até muito recentemente todos os estudos acerca da teoria de valores 

de Schwartz foram sustentados pelo Survey de Valores de Schwartz ou SVS, que tem 

confirmado diversas hipóteses baseadas na teoria e sugere que muitas pessoas podem com 

sucesso relatar valores. No entanto, segundo os autores, o SVS pode demandar um nível de 

abstração elevado para algumas populações, pois requer pensar sobre e avaliar conceitos 

abstratos. O PVQ, por sua vez, busca reduzir tal nível elevado de complexidade, propondo 

uma explicação de cada um dos tipos motivacionais, simplificando, assim, a tarefa dos 

respondentes. Dois objetivos básicos norteiam o instrumento: (1) diferença do SVS no seu 

formato e tarefa de julgamento e (2) afirmações mais concretas que exigem menos habilidade 

cognitiva do que o SVS.  

O questionário PVQ é composto por 40 questões e pretende avaliar os 10 tipos 

motivacionais de Schwartz (1992). As dimensões foram teórica e empiricamente definidas por 

Schwartz, sendo a escala traduzida para o Brasil por Tamayo (2002, não publicado). O 

instrumento é dividido em grupos de afirmações que objetivam medir o quanto o respondente 

se identifica com o valor apresentado. Cada item refere-se a um dos 10 tipos motivacionais 

propostos, em ordem não sequencial. O Quadro 5 apresenta a disposição dos itens por valor e 

exemplos  de questões. Os itens são respondidos numa escala de 6 pontos, variando de 1 a 6 

(6: se parece muito comigo; 5: se parece comigo; 4: se parece mais ou menos comigo; 3: se 

parece pouco comigo; 2: não se parece comigo; e 1: não se parece nada comigo).  

Pasquali e Alves (2004) realizaram um estudo para validação do Portraits Value 

Questionnaire – PVQ, sendo o instrumento administrado numa população representativa de 

usuários do serviço de comunicação móvel do Brasil. Os parâmetros psicométricos de sua 

validação encontrados pelos autores para o país foram favoráveis. Segundo eles a pesquisa 

ainda permitiu comprovar que independentemente do instrumento ou do método de coleta de 

dados, a estrutura de valores de Schwartz (1992) mantém a sua essência. 
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Quadro 5: Relação e exemplo de itens do PVQ por valor (Schwartz) 

Valores Tipos 
Motivacionais Nº itens Itens Exemplos de questões 

Auto 
Transcendência 

Benevolência 4 
12, 18, 27, 

33 

- É muito importante para essa pessoa ajudar as 
pessoas que estão à sua volta. Ela quer cuidar do 
bem-estar delas. 

Universalismo 6 
3, 8, 19, 

23, 29, 40 

- É importante para essa pessoa ouvir aqueles 
que são diferentes dela. Mesmo quando não 
concorda com eles, ainda procura entendê-los. 

Conservação 

Conformidade 4 
7, 16, 28, 

36 

- É importante para essa pessoa ter um 
comportamento correto. Ela quer evitar atitudes 
que os outros considerem ser erradas. 

Segurança 5 
5, 14, 21, 

31, 35 

- É importante para essa pessoa viver num 
ambiente seguro. Ela evita qualquer atitude que 
possa colocar a sua segurança em perigo. 

Tradição 4 
9, 20, 25, 

38 

- Essa pessoa acha que é importante não querer 
mais do que se tem. Ela acredita que as pessoas 
deveriam estar satisfeitas com o que têm. 

AutoPromoção 

Poder 3 2, 17, 39 
- Ser rica é importante para essa pessoa. Ela quer 
ter muito dinheiro e possuir coisas caras. 

Realização 4 
4, 13, 24, 

32 

- É muito importante para essa pessoa 
demonstrar as suas competências. Ela quer que 
as pessoas a admirem por aquilo que ela faz. 

Abertura a 
Mudanças 

Auto determinação 4 
1, 11, 22, 

34 

- Pensar em novas idéias e ser criativa é 
importante para essa pessoa. Ela gosta de fazer 
as coisas de forma personalizada e original. 

Estimulação 3 6, 15, 30 
- Essa pessoa acha que é importante fazer várias 
coisas diferentes na vida. Ela procura ter sempre 
novas experiências. 

Hedonismo 3 10, 26, 37 
- Essa pessoa procura todas as oportunidades 
para se divertir. É importante para ela a 
satisfação dos seus desejos. 

 

O Anexo I apresenta o questionário completo empregado para coletar os dados da 

pesquisa. Devido à verificação de incoerências ou omissões, houve a necessidade de 

validação dos questionários construídos. Assim, a construção do instrumento passou por três 

fases:  

1ª)  Construção de uma versão preliminar, sendo então submetido ao orientador para 

integrar sugestões e indicar aperfeiçoamentos gerais; 

2ª) Realização de um pré-teste do questionário, indicou a necessidade de ajustamentos; 

3ª) Aplicação dos questionários, pelos meios e para os sujeitos da amostra. 
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Todos os aspectos do questionário foram testados, incluindo o conteúdo de cada 

questão, o formato, o layout e as instruções de preenchimento. Depois de testado e das 

mudanças efetuadas, o instrumento foi então aplicado à amostra.  

3.3.2. Método de coleta de dados 

Os dados foram coletados e armazenados na base LimeSurvey e disponibilizados aos 

respondentes pela rede internet mediante aplicativo LimeSurvey (http://www.limesurvey.org) 

operacionalizado pela infra estrutura tecnológica da FGV/EBAPE-RJ. Os respondentes foram 

direcionados por meio de um link, registrado em um e-mail convite enviado pelo autor à sua 

rede de relacionamento em diversas empresas públicas e privadas. O convite foi reforçado e 

replicado por ‘multiplicadores’ nas organizações. Entretanto, o tempo de resposta, devido ao 

compromisso das pessoas com esse tipo de atividade, se extendeu bastante, o que provocou 

uma intervenção mais enfática desse pesquisador no processo de coleta. Iniciou-se então, uma 

fase de coleta corpo a corpo, onde este pesquisador, por meio do questionário impresso em 

papel, visitava um a um os respondentes e aguardava que repondessem, retirando 

pessoalmente os questionários preenchidos para que fossem lançados, por digitador 

contratado, na base de dados. Após cada lance, confiria-se o questionário em papel para evitar 

distorções nas respostas lançadas. Sabemos que a coleta de dados pela Internet tem diversas 

vantagens, como os baixos custos, já que não há despesas de reprodução ou envio. Ainda, o 

envio direto das respostas para uma base de dados evita a digitação, reduzindo erros não 

amostrais, além da velocidade de obtenção de resultados. Porém, nem sempre consegue-se 

chegar somente desta forma ao número de repondentes ideal, no tempo de que dispomos.  

3.4. Estratégia de tratamento dos dados 

Com o objetivo de obter um conhecimento preliminar dos dados que permitisse a 

identificação e tratamento dos fenômenos em estudo, procedeu-se à análise exploratória, 

identificando e tratando problemas inerentes aos dados. Hair et al. (1998) ressaltam ainda que 

um levantamento adequado das características dos dados possibilitará ao pesquisador propor 

limitações e cuidados na interpretação da pesquisa, o que poderia passar despercebido em 

uma análise superficial dos dados. Considerando essa etapa, as análises sequenciais puderam 

ser interpretadas com mais confiança, tanto pelo conhecimento do pesquisador das 

http://www.limesurvey.org/�
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características dos dados, quanto pelo reconhecimento e tratamento dos possíveis problemas 

detectados. 

3.4.1. Análise descritiva 

Para realizar o conjunto de análise dos dados do presente estudo foram utilizados os 

softwares SPSS 16.0, o Amos 16.0 e Microsoft Excel 2007. O primeiro passo realizado foi a 

descrição das estimativas básicas das variáveis, calculando-se a média e o desvio padrão das 

variáveis ao nível agregado da amostra, de modo a dirimir dúvidas quanto aos valores 

univariados dos dados. O gráfico de dispersão (scatterplot) também foi analisado, não 

indicando qualquer problema na amostra. 

3.4.2. Tratamento das respostas redundantes 

Antes de iniciar a análise dos dados, foi verificada a tendência a respostas redundantes 

de respondentes ao longo dos questionários, conforme sugerido por Schwartz (2005b). Tal 

redundância pode caracterizar um possível viés nas respostas, como por exemplo preguiça 

para responder, falta de atenção, não compreensão das perguntas. Assim, realizou-se a análise 

de frequência de respostas obtidas para o questionário, calculando o número de vezes que 

cada respondente utilizou cada opção de resposta da escala. Não foram identificados 

respondentes com redundância nas respostas, permitindo o prosseguimento da análise.  

3.4.3. Missing Values 

Segundo Hair et al. (1998), a presença de respondentes que não completam um estudo 

é um problema grave e comum nos estudos em administração. Seja por desistência ou 

negação em dar uma resposta, tais casos podem representar problemas em relação à 

generalização dos resultados, principalmente quando estes são causados por motivos que 

geram diferenças entre os verdadeiros parâmetros populacionais e os valores estimados em 

uma amostra. Por tal razão, mais importante que descrever a extensão dos missing values, é 

identificar os motivos que causam seu surgimento. Usualmente, a existência de padrões nos 

missing values demanda do pesquisador um entendimento das implicações dessa questão no 

problema de análise considerado. Contando a quantidade de missing values na base, 

observaram-se 69 respondentes com partes do questionário não respondidas. Verificou-se que 
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os dados ausentes se encontravam concentrados em partes inteiras, sugerindo que o respectivo 

respondente possa ter abandonado a pesquisa antes do seu término. Sendo assim, optou-se por 

utilizar o método listwise para tratamento dos missing values, o que resultou na exclusão dos 

69 respondentes para análise dos dados do presente estudo.  

3.4.4. Identificação de Outliers 

Prosseguindo à avaliação e tratamento de possíveis problemas inerentes aos dados do 

modelo, foi feita a identificação de possíveis outliers. Segundo Kline (1998) a verificação de 

outliers é de extrema importância, pois eles podem afetar significativamente os resultados 

caso não sejam devidamente identificados e tratados.  

Para verificar se existiam casos com outliers, foi realizada a análise de frequência à 

procura de valores inesperados. Não foram encontrados outliers analisando cada variável. 

Com relação a outliers multivariados, isto é, respondentes que apresentam combinações de 

respostas muito diferentes do padrão usual para as variáveis estudadas, foram adotadas as 

medidas: Studentized Deleted Residuals, Leverage Distance e DFBetas, que analisam 

diferentemente a existência de outliers. Desta forma, a existência desses casos denota a 

violação da normalidade multivariada ou a presença de casos não pertencentes à população de 

interesse, quando consideradas todas as variáveis em conjunto. 

3.4.5. Verificação da Normalidade 

Com o intuito de verificar a normalidade univariada, foi realizada uma avaliação 

gráfica e testes de assimetria, curtose e normalidade. Adicionalmente, como sugerido por 

Malhotra (2001), medidas de assimetria e curtose testadas pelo procedimento Z contra o valor 

hipotético de zero foram realizadas e reforçadas com o teste Kolmogorov-Smirnov. 

3.4.6. Verificação da Linearidade 

O presente estudo utiliza medidas de correlação e, portanto, é necessário que seja 

verificada a existência de relacionamentos lineares entre as variáveis do modelo. Isto deve ser 

realizado para verificar o grau de associação entre variáveis por meio da correlação, que 

somente detecta associações lineares entre as variáveis. Assim, foi investigada a significância 

das correlações de Pearson. A matriz de correlação indica que existem correlações lineares 
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moderadas entre os indicadores. Ainda, foi procedida avaliação gráfica das relações lineares 

por meio dos diagramas de dispersão entre os pares de variáveis. Efetuando-se a análise dos 

diagramas, não foram detectadas violações ao pressuposto de linearidade, tornando seguro o 

fato de que os indicadores se relacionam de maneira linear.  

3.4.7. Análise fatorial nas escalas de Valores Humanos e Liderança Autêntica 

A validade da escala e análises de confiabilidade foram realizadas em duas etapas. Na 

primeira, uma etapa exploratória, foi realizada uma análise fatorial de componentes 

principais, e os resultados foram submetidos a rotação Varimax. Apesar de se esperar uma 

correlação entre os fatores, à rotação Varimax fornece um critério mais estrito da 

unidimensionalidade dos construtos. Tal procedimento foi realizado com os quatro Valores de 

Ordem Superior de Schwartz separadamente, para analisar a estrutura fatorial de seus 

respectivos tipos motivacionais. O mesmo procedimento também foi realizado com os itens 

de Liderança Autêntica para examinar a estrutura de quatro fatores.  

O propósito da análise fatorial exploratória foi o de identificar itens cujas cargas 

fatoriais fossem inferiores a 0,5 em seus respectivos fatores, conforme descrito em Hair et al, 

(1998) ou tivessem cargas cruzadas em mais de um fator superiores a 0,4,  segundo o exposto 

por Churchill (1979). Tais itens poderiam ser considerados para exclusão da estrutura fatorial 

final. Conforme indicado por Hair et al. (1998), os seguintes critérios foram adotados para a 

análise fatorial exploratória: i) comunalidade extraída dos itens superior a 0,5; ii) teste de 

esfericidade de Bartlett significante ao nível de 5%; e iii) teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

superiores a 0,7. De acordo com Nunnaly (1978), para o coeficiente de Cronbach Alpha foi 

considerado o montante mínimo de 0,6. Os testes foram realizados utilizando o software SPSS 

16.0. 

Na segunda etapa, uma análise fatorial confirmatória foi realizada por meio de 

modelagem de equações estruturais com a finalidade de validar os construtos propostos, 

utilizando o software Amos 16.0. Os modelos de medição das variáveis foram realizados para 

ambas as escalas, confirmando a estrutura. A análise fatorial confirmatória verifica a validade 

convergente de acordo com Schwab (1980) e a validade discriminante segundo Bagozzi, Yi, 

& Phillips (1991), além da confiabilidade. O ajuste dos modelos estimados, tanto para a parte 

confirmatória quanto para a parte estrutural, foram avaliados pelos seguintes indicadores: 
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- Estatística qui-quadrado (χ²): o objetivo central de um modelo de equações 

estruturais é a previsão da matriz de correlação do modelo proposto. De acordo 

com Hair et al. (1995), o teste de χ² permite avaliar se as diferenças entre a matriz 

observada e a matriz prevista pelos modelos são estatisticamente significantes. 

Entretanto, esse teste é sensível ao tamanho da amostra. Portanto alguns autores 

defendem que o indicador mais adequado para avaliar o modelo é a divisão do qui-

quadrado pelos graus de liberdade (χ²/df).  

- Root Mean Square Error of Aproximation (RMSEA): consiste em um importante 

indicador de ajuste global do modelo, uma vez que leva em consideração a 

parcimônia dos modelos propostos. Para Hair et al. (1995) valores inferiores a 0,1 

são considerados aceitáveis. 

Outros indicadores de ajuste do modelo foram avaliados, a saber: Goodness of Fit 

Index (GFI) e Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI), superiores a 0,90, em conformidade 

com Hu & Bentler (1995), Normal Fit Index (NFI) e Comparative Fit Index (CFI), que tem 

como aceitáveis valores superiores a 0,95, de acordo com Schumacker & Lomax (2004). 

Para a validação dos construtos foram observadas a validade convergente, a validade 

discriminante e a confiabilidade. De acordo com Malhotra (2001), a validade convergente 

mede a extensão em que a escala se correlaciona positivamente com outras medidas do 

mesmo construto. A validade convergente foi avaliada a partir do exame das cargas fatoriais – 

que descrevem o quanto as variáveis observadas são capazes de medir um construto segundo 

Schumacker & Lomax (2004); consideraram-se cargas fatoriais acima de 0,5. A validade 

convergente foi avaliada por meio da análise do Average Variance Extracted (AVE) 

considerando valores acima de 0,5 como aceitáveis para o construto. Finalmente, o Composite 

Reliability (CR) foi calculado a fim de avaliar a confiabilidade dos construtos considerando-se 

valores acima de 0,7 como aceitáveis.  

Após realização das análises fatoriais, foram calculadas as médias de cada valor 

humano (valores de ordem superior) e da Liderança Autêntica e suas dimensões, para que 

fossem realizadas as regressões hierárquicas e o teste das hipóteses. Para cálculo das médias 

foram excluídos alguns itens de cada escala, conforme indicado pela análise fatorial 

confirmatória.  
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3.4.8. Análise de Regressão Múltipla e Efeito de Moderação 

Segundo Abbad e Torres (2002), grande parte das pesquisas delineadas para examinar 

o efeito exercido por duas ou mais variáveis independentes sobre uma variável dependente 

utiliza a análise de Regressão Múltipla, que é definida por Tabachnick e Fidell (1996) como 

um conjunto de técnicas estatísticas que possibilita a avaliação do relacionamento de uma 

variável dependente com diversas variáveis independentes. Keppel (1991) sugere que a 

regressão múltipla é capaz de identificar relações de causalidade entre variáveis. Contudo, é 

importante lembrar que, como qualquer outra técnica de análise correlacional, a regressão 

hierárquica não pode identificar causalidade, mas apenas a relação (ou correlação) entre 

variáveis. Mesmo quando utilizada para testar modelos teóricos que apenas teoricamente 

indicam uma relação de causa e efeito entre variáveis, a regressão hierárquica está, no 

máximo, descrevendo padrões de relacionamento entre variáveis. No presente estudo, a 

regressão múltipla é utilizada já que se busca testar as hipóteses de pesquisa apontando para o 

tipo de relacionamento entre as variáveis. 

Para Hair et al. (1995), a regressão múltipla fornece um meio de avaliar objetivamente 

o grau e o caráter da relação entre variáveis dependentes e independentes, cuja interpretação 

pode ter três perspectivas. A primeira é a importância das variáveis independentes; a segunda 

o tipo de relacionamento encontrado; e a terceira a inter-relação entre as variáveis 

independentes. A análise de regressão, portanto, fornece um meio de avaliar objetivamente a 

magnitude e a direção da valência (positiva ou negativa) da relação de cada variável 

independente.  

O poder estatístico na análise de regressão refere-se à probabilidade de detectar, como 

estatisticamente significativo, um nível específico de coeficiente de determinação (R²) ou de 

coeficiente de regressão, dado um nível de confiança e tamanho da amostra. O coeficiente de 

determinação mede a porcentagem da variação total na variável dependente que é explicada 

pela variação na variável independente. A estatística do R² varia de 0 a 1. Segundo Hair et al. 

(1995), para estimar o modelo de regressão deve-se selecionar um método para especificar o 

modelo e avaliar a sua significância estatística na predição da variável dependente. Na 

presente pesquisa, a abordagem confirmatória foi adotada para especificar o modelo de 

regressão, visto que as variáveis independentes incluídas no modelo foram especificadas a 

partir das análises fatoriais confirmatórias relacionadas aos valores de ordem superior de 

Schwartz (1992).  
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Os coeficientes de regressão (b) mostram o efeito de cada variável independente na 

variável dependente, indicando se esse efeito é positivo ou negativo. Assim, é necessário 

verificar a significância estatística de cada coeficiente encontrado pela regressão múltipla. No 

caso do presente estudo, é verificado se há influência dos Valores Humanos na expressão de 

Liderança Autêntica, sendo essa influência positiva ou negativa dependendo do valor e da 

dimensão de Liderança Autêntica, conforme modelo proposto. 

Um aspecto a destacar é a correlação entre as variáveis independentes, que pode ser 

um indicador da existência de multicolinearidade entre as mesmas. Para isso, um cuidado a 

ser tomado antes de se realizar uma análise de regressão múltipla é calcular os coeficientes de 

correlação de todas as variáveis tomadas aos pares. Sabe-se que se houver duas ou mais 

variáveis com coeficientes de correlação muito altos (r igual ou superior a 0,95) elas 

interferirão nos cálculos de regressão múltipla. 

Também foram realizadas análises do efeito de moderação na relação entre variáveis 

independentes nas dependentes. Para tanto, todas as variáveis foram centralizadas para 

minimizar o efeito de multicolinearidade. Baron e Kenny (1986) definem uma variável 

moderadora como uma variável que afeta a direção e/ou a força da relação entre a variável 

independente e a variável dependente. Assim, para diferentes valores da variável moderadora, 

a força e/ou o sinal da variável dependente pode variar. No presente estudo, o objetivo é 

verificar se uma relação entre a Liderança Autêntica e os Valores de Ordem Superior é, por 

exemplo, reduzido, aumentado ou até modificado, dada a utilização de um outro Valor de 

Ordem Superior.  



 

 
 

46 

 
4. RESULTADOS EMPÍRICOS 

 

O presente capítulo apresenta os resultados da pesquisa de campo a partir da análise da 

amostra utilizada, caracterizando os respondentes da pesquisa, seguida pela análise da base de 

dados. Finalmente, são verificadas as hipóteses do estudo e dos objetivos propostos. 

4.1. Perfil da amostra 
 No total foram recebidas 364 respostas, das quais 69 foram consideradas respondentes 

incompletos, por não preencherem sequer os dados pessoais, sendo esses excluídos da análise.  

 Com relação ao perfil da amostra, a maioria dos respondentes situa-se na faixa etária 

de 26 a 35 anos (39,3%), seguida pela faixa acima de 46 anos (26,4%). A maioria dos 

respondentes é do gênero masculino (62,3%), possuem pós graduação (46,4%), ocupam cargo 

de coordenação ou gerência (39,7%) e trabalham em empresas privadas (50,2%). Finalmente, 

76% da amostra possui função de coordenação, independente do cargo. Quanto aos 24% que 

responderam não estar em cargo de coordenação e aos 26,1% que responderam “outro” em 

relação ao cargo que ocupoam, dado as faixa etária e grau de instrução da predominante da 

amostra, entendemos serem profissionais liberais ou até mesmo estarem fora de coordenação. 

Portanto, optamos por mantê-los na composição da amostra. A Tabela 1 apresenta a 

distribuição da amostra em relação aos dados demográficos.   
Tabela 1: Distribuição percentual dos dados demográficos 

Dados Itens Percentual (n=295) 

Função de Coordenação Sim 
Não 

76% 
24% 

Gênero Masculino 
Feminino 

62,3% 
37,7% 

Faixa Etária 

Até 25 anos 
26 a 35 anos 
36 a 45 anos 

Acima de 46 anos 

9,5% 
39,3% 
24,7% 
26,4% 

Formação 

Fundamental 
Nível Médio 

Superior Incompleto 
Superior 

Pós-graduação 

0,3% 
6,1% 
11,9% 
35,3% 
46,4% 

Cargo 

Supervisor 
Coordenador / Gerente 

Diretor 
Outro 

18,0% 
39,7% 
16,3% 
26,1% 

Tipo de Empresa 

Privada 
Pública 

Terceiro Setor 
Outra 

50,2% 
35,9% 
4,1% 
9,8% 
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4.2. Análise inicial da base de dados 

4.2.1. Identificação de Outliers e Missing Values 

Com relação à análise de Outliers, os dados foram examinados pela observação de 

tabelas de frequência, para identificar valores inesperados ou faltantes. Como mencionado 

anteriormente, 69 respondentes tiveram seus questionários excluídos da amostra por não 

terem respondido às questões, mas apenas acessado o instrumento através do link 

disponibilizado. Esse acesso foi computado como um respondente, mas não há respostas.  

Como apresentado na seção de método, não foram encontrados outliers na análise de 

cada variável. Com relação a outliers multivariados, isto é, respondentes que apresentam 

combinações de respostas muito diferentes do padrão usual para as variáveis estudadas, foram 

adotadas as seguintes medidas: Studentized Deleted Residuals, Leverage Distance e DFBetas. 

As três medidas são analisadas em conjunto, sendo que, para que de fato possamos identificar 

outliers, todas devem alertar para tal.  

A medida Studentized Deleted Residuals assume que os resíduos não têm a mesma 

variância e então divide cada resíduo pelo seu desvio padrão. Quanto maior for o desvio do 

resíduo da média, menor o erro padrão do resíduo e logo, maior o resíduo studentized. Assim, 

valores altos indicam alerta e possibilidade de existência de outliers. 

A medida Leverage Distance identifica a alavancagem de uma observação. Casos com 

alta alavancagem estão distantes dos demais, tendo o poder de ‘puxar’ a linha de regressão em 

uma determinada direção. A medida é semelhante à Distância de Mahalanobis, que é um 

ponto que está fora do centróide dos casos restantes. Valores que ‘saltam’ na distribuição – 

em ambas extremidades – podem indicar a presença de outliers. 

Como medida de influência, foi utilizada a medida DFBeta, que avalia a mudança nos 

coeficientes de regressão quando um caso é excluído. Possui função de analisar tanto a 

alavancagem quanto a discrepância. Casos de presença de outlier também são verificados com 

a existência de valores que ‘saltam’ na distribuição.  No presente estudo não foram 

encontrados casos de outliers multivariados a partir das medidas analisadas. 
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4.2.2. Teste de normalidade, homocedasticidade e linearidade 

 Dada a inexistência de outliers e tratados os missing values, o passo seguinte da 

análise de dados envolveu a verificação de suposições subjacentes à análise multivariada. De 

acordo com Hair et al.(1995), a suposição mais fundamental é a normalidade dos dados, isto 

é, a forma da distribuição dos dados das variáveis métricas e a correspondência com a 

distribuição normal. 

 Após análise fatorial – que não exige normalidade dos dados utilizando-se o método 

de componentes principais – foi realizado o teste de normalidade, distribuição exigida para as 

variáveis dependentes, independentes e dos erros na análise de regressão múltipla. Vale notar 

que cada variável dependente é a média das respostas que os respondentes atribuíram aos 

itens da escala obre Liderança Autêntica, e que cada variável de valores é a média das 

respostas dos itens respectivos da escala de Valores de Schwartz.  

 Os histogramas e testes de normalidade indicaram que as variáveis seguem 

distribuição normal, não sendo necessário realizar transformações nas variáveis dependentes 

para rodar a regressão múltipla. A análise da normalidade dos resíduos será realizada na etapa 

da regressão.  

 Outro pressuposto da análise multivariada é a homocedasticidade dos dados, a qual, 

segundo Hair et al. (1995), refere-se à suposição de que a variável dependente exibe níveis 

iguais de variância em todas as variáveis preditoras. A análise gráfica é um procedimento 

comum para verificar a homocedasticidade dos dados, sendo portanto, analisados os 

diagramas de dispersão dos resíduos na análise de regressão múltipla.  

 A última premissa a ser verificada é a linearidade. Para Hair et al. (1995)  é possível 

que haja efeitos não lineares não representados pelas correlações, uma vez que estas 

representam apenas associação linear entre variáveis. Assim, teríamos uma subestimação da 

força e relação. Para que a linearidade seja verificada, são examinados os diagramas de 

dispersão entre as variáveis ou é efetuada a análise de regressão a fim de que os resíduos 

sejam examinados. 

 Com as premissas às análises multivariadas verificadas, são apresentados a seguir os 

resultados das análises fatoriais aplicadas às escalas de Liderança Autêntica e de Valores 

Humanos.  
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4.3. Análise fatorial  

4.3.1. Análise fatorial exploratória 

 Na análise fatorial exploratória realizada com os itens da escala de Liderança 

Autêntica, foram analisados os 16 itens das quatro dimensões de Liderança Autêntica do 

modelo. Como esperado, quatro fatores com eigenvalues superiores a 1 foram responsáveis 

por 51,9% da variância explicada. Três itens apresentaram comunalidades extraídas inferiores 

a 40% e altamente carregados (> 0,4) em fatores que não o seu (PE1, TR2 e AC1). Uma nova 

análise com os 13 itens restantes revelou que quatro fatores foram responsáveis por 56,9% da 

variância explicada, a comunalidade extraída foi maior do que 0,5 para todos os itens, as 

cargas fatoriais foram acima de 0,6, não houve cargas cruzadas superior a 0,4, o teste de 

esfericidade de Bartlett foi significativo (p <0,001) e o teste de Kaiser-Meyer-Olkin foi igual 

a 0,752. Coeficientes de Cronbach Alpha para o contruto geral (LA_Geral) foram iguais a 

0,759. 

 Em seguida foram realizadas as análises fatoriais de cada uma das dimensões da 

Liderança Autêntica. Para a dimensão Autoconsciência (AC) foi produzido um fator apenas 

com autovalor superior a 1, com uma variância total explicada de 58,9%. Apenas um dos 

quatro itens apresentou índices não satisfatórios (AC1) e, portanto, foi retirado da análise.  

Após a retirada, a comunalidade extraída dos três itens restantes foi superior a 50%, o teste de 

esfericidade de Bartlett foi significativo (p <0,001) e o teste KMO foi igual a 0,635. As cargas 

fatoriais de todos os itens foram superiores a 0,7 e o valor do coeficiente de Cronbach Alpha 

igualou 0,643.  

 Na análise exploratória da dimensão do Processamento Equilibrado (PE), os três itens 

foram analisados. Apenas um dos três apresentou índices não satisfatórios (PE1) e então foi 

retirado da análise. Após a retirada, a variância total explicada foi de 71,4%, a comunalidade 

extraída dos itens restantes foi superior a 50%, o teste de esfericidade de Bartlett foi 

significativo (p <0,001) e o teste KMO foi igual a 0,5. As cargas fatoriais de todos os itens 

foram superiores a 0,7 e o valor do coeficiente de Cronbach Alpha igualou 0,698.   

 Para a dimensão de Moral e Ética (ME), os quatro itens foram analisados. Dois 

apresentaram índices não satisfatórios (ME3 e ME4) e, portanto, foram retirados da análise.  

Após a retirada, a variância total explicada foi de 76,5%, a comunalidade extraída dos itens 

restantes foi superior a 50%, o teste de esfericidade de Bartlett foi significativo (p <0,001) e o 
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teste KMO foi igual a 0,5. As cargas fatoriais de todos os itens foram superiores a 0,7 e o 

valor do coeficiente de Cronbach Alpha igualou 0,693.  

 Finalmente, para a dimensão de Transparência (TR), dos cinco itens analisados, dois 

deles apresentaram índices não satisfatórios (TR2 e TR5) e, portanto, foram retirados da 

análise.  Após a retirada, a variância total explicada foi de 58,5%, a comunalidade extraída 

dos itens restantes foi superior a 50%, o teste de esfericidade de Bartlett foi significativo (p 

<0,001) e o teste KMO foi igual a 0,648. As cargas fatoriais de todos os itens foram 

superiores a 0,7 e o valor do coeficiente de Cronbach Alpha igualou 0,642. A Tabela 2 

apresenta os índices obtidos para cada dimensão da Liderança Autêntica. 

Tabela 2: Índices das análises fatoriais de Liderança Autêntica 

Dimensões Nº itens 
Final 

Variância Total 
Explicada 

Bartlett’s 
Test KMO Cronbach 

Alpha 
Liderança Autêntica (LA_Geral) 13 56,9% 0,000 0,752 0,759 

Autoconsciência (AC) 3 58,9% 0,000 0,635 0,643 
Processamento Equilibrado (PE) 2 71,4% 0,000 0,500 0,698 

Moral e Ética (ME) 2 76,5% 0,000 0,500 0,693 
Transparência (TR) 3 58,5% 0,000 0,648 0,642 

 

 Na análise fatorial exploratória realizada com os itens da escala de Valores Humanos, 

os 40 itens dos 10 tipos motivacionais, referentes aos quatro Valores de Ordem Superior dos 

Valores Humanos de Schwartz foram analisados. Primeiramente, para cada tipo motivacional 

foi realizada uma análise fatorial, para garantir a unidimensionalidade. Como esperado, todos 

os tipos motivacionais apresentaram variância explicada acima de 50%, comunalidades 

extraídas maiores que 0,5 e cargas fatoriais acima de 0,6. Em seguida, prosseguiu-se a análise 

fatorial para cada Valor de Ordem Superior, a partir dos itens de seus respectivos tipos 

motivacionais.  

 Na análise exploratória do Valor de Auto Transcendência (AT), os quatro itens do tipo 

motivacional de Benevolência e os seis itens de Universalismo foram analisados. A análise 

apontou para apenas um fator, a partir de eigenvalue superior a 1, responsáveis por explicar 

apenas 42,9% da variância total. Quatro itens apresentaram índices não satisfatórios (UNI1, 

UNI2, UNI6 e BEN4), sendo, portanto, retirados da análise. Após a retirada, a variância total 

explicada passou para 53,8%, a comunalidade extraída dos seis itens restantes foi superior a 

50%, o teste de esfericidade de Bartlett foi significativo (p <0,001) e o teste KMO foi igual a 

0,850. As cargas fatoriais de todos os itens foram superiores a 0,7 e o valor do coeficiente de 

Cronbach Alpha igualou 0,827.   
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 Para o Valor de Auto Promoção (AP), os três itens do tipo motivacional de Poder e os 

quatro itens de Realização foram analisados. Como esperado, a análise apontou para dois 

fatores, a partir de eigenvalue superior a 1, responsáveis por explicar 56,3% da variância total. 

Apenas um item apresentou índices não satisfatórios (POD1), sendo, portanto, retirado da 

análise. Após a retirada, a variância total explicada passou para 62,1%, a comunalidade 

extraída dos seis itens restantes foi superior a 50%, o teste de esfericidade de Bartlett foi 

significativo (p <0,001) e o teste KMO foi igual a 0,732. As cargas fatoriais de todos os itens 

foram superiores a 0,7 e o valor do coeficiente de Cronbach Alpha igualou 0,758. 

 Os 13 itens que compõem o Valor de Conservação (CO) foram analisados, sendo 

quatro itens referentes ao tipo motivacional de Conformidade, cinco itens de Segurança e 

quatro itens de Tradição. A análise inicialmente apontou para quatro fatores, a partir de 

eigenvalue superior a 1, responsáveis por explicar 57,2% da variância total. O cinco itens 

CON2, TRA2, TRA3, SEG1 e SEG3 apresentaram índices não satisfatórios, sendo, portanto, 

retirados um a um da análise. Após a retirada, o número de fatores passou para três e a 

variância total explicada passou para 64,5%, a comunalidade extraída dos oito itens restantes 

foi superior a 50%, o teste de esfericidade de Bartlett foi significativo (p <0,001) e o teste 

KMO foi igual a 0,724. As cargas fatoriais de todos os itens foram superiores a 0,7 e o valor 

do coeficiente de Cronbach Alpha igualou 0,694. 

 Finalmente, para o Valor de Abertura a Mudanças (AM), os 10 itens dos tipos 

motivacionais de Autodeterminação, Estimulação e Hedonismo foram analisados. Como 

esperado, a análise apontou para três fatores, a partir de eigenvalue superior a 1, responsáveis 

por explicar 61,5% da variância total. Nenhum item apresentou problemas na análise. A 

comunalidade extraída dos itens foi superior a 50%, o teste de esfericidade de Bartlett foi 

significativo (p <0,001) e o teste KMO foi igual a 0,797. As cargas fatoriais de todos os itens 

foram superiores a 0,7 e o valor do coeficiente de Cronbach Alpha igualou 0,785. A Tabela 3 

apresenta os índices obtidos para cada Valor de Ordem Superior dos Valores Humanos. 
Tabela 3: Índices das análises fatoriais de Valores Humanos 

Valores de Ordem Superior Nº itens 
Final 

Variância Total 
Explicada 

Bartlett’s 
Test KMO Cronbach 

Alpha 
Auto Transcendência (AT) 6 53,8% 0,000 0,850 0,785 

Auto Promoção (AP) 6 62,1% 0,000 0,732 0,758 
Conservação (CO) 8 64,5% 0,000 0,724 0,694 

Abertura a Mudança (AM) 10 61,5% 0,000 0,797 0,785 
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4.3.2. Análise fatorial confirmatória 

 Apesar da realização da análise fatorial exploratória, a análise fatorial confirmatória 

foi considerada para determinar os itens finais de cada variável – as dimensões de Liderança 

Autêntica e dos Valores de Ordem Superior de Valores Humanos – e extração das médias das 

mesmas. Isto deve-se ao fato de que a análise fatorial confirmatória parte de um desenho 

teórico já existente, ajustando seus dados à estrutura prevista em um modelo já validado. 

Sendo assim, as análises fatoriais confirmatórias foram realizadas para cada uma das escalas, 

obtendo-se os resultados a seguir.  

 A Figura 3 mostra os coeficientes padronizados obtidos a partir a análise fatorial 

confirmatória de segunda ordem dos itens correspondentes às quatro dimensões de Liderança 

Autêntica, após exclusão de três itens pelo fato de apresentarem coeficientes abaixo de 0,50 e 

para melhor ajuste do modelo. Foram testadas as exclusões de outros itens, mas não houve 

melhora significativa dos coeficientes ou dos índices de ajuste, que no modelo final foram 

considerados satisfatórios, a saber: χ²/df = 2,352; GFI = ,949; AGFI = ,912; NFI = ,860; CFI = 

,912; RMSEA = ,068; e SRMR = ,0499.  

 

Figura 3:  Modelo de mensuração de segunda ordem da estrutura de Liderança Autêntica 
 O resultado da análise de validade discriminante e validade convergente também 

foram satisfatórios, embora o AVE tenha sido um pouco abaixo do desejado: Composite 

reliability (CR) de 0,877 e Average Variance Extracted (AVE) de 0,4.  

 Sendo assim, para a posterior análise de regressão, foram considerados na extração das 

médias de cada uma das variáveis apenas os itens indicados pela análise confirmatória. 

 As análises fatoriais confirmatórias dos quatro Valores de Ordem Superior dos 

Valores Humanos foram realizadas separadamente, de modo a confirmar a estrutura fatorial 
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dos tipos motivacionais. Na análise do Valor Auto Transcendência (AT) foram excluídos dois 

itens (UNI1 e UNI6), por apresentarem coeficientes abaixo de 0,50 e para melhor ajuste do 

modelo. Foram testadas as exclusões de outros itens, mas não houve melhora significativa dos 

coeficientes ou dos índices de ajuste, que no modelo final foram considerados satisfatórios, a 

saber: χ²/df = 3,096; GFI = ,951; AGFI = ,911; NFI = ,916; CFI = ,941; RMSEA = ,084; e 

SRMR = ,0448. Os resultados da análise de validade discriminante e validade convergente 

também foram satisfatórios, embora o AVE tenha sido um pouco abaixo do desejado: 

Composite reliability (CR) de 0,840 e Average Variance Extracted (AVE) de 0,4.  

 No modelo final do Valor Auto Promoção (AP) foram excluídos dois itens (POD1 e 

POD3), por apresentarem coeficientes abaixo de 0,50 e para melhor ajuste do modelo. Foram 

testadas as exclusões de outros itens, mas não houve melhora significativa dos coeficientes ou 

dos índices de ajuste, que no modelo final foram considerados satisfatórios, a saber: χ²/df = 

2,376; GFI = ,985; AGFI = ,955; NFI = ,953; CFI = ,972; RMSEA = ,068; e SRMR = ,0343. 

O resultado da análise de validade discriminante e validade convergente também foram 

satisfatórios, embora o AVE tenha sido um pouco abaixo do desejado: Composite reliability 

(CR) de 0,713 e Average Variance Extracted (AVE) de 0,34. A Figura 4 apresenta a estrutura 

final para o Valor Auto Transcendência (AT) e para o Valor Auto Promoção (AP) com os 

coeficientes padronizados e índices de ajuste de cada modelo, separadamente. 

 

Figura 4: Estruturas fatoriais dos Valores Auto Transcendência (AT) e Auto Promoção (AP) 

 No modelo final do Valor Conservação (CO) foram excluídos oito itens (TRA1, 

TRA2, TRA3, CON1, SEG1, SEG2, SEG4 e SEG5), por apresentarem coeficientes abaixo de 

0,50 e para melhor ajuste do modelo. Foram testadas as exclusões de outros itens, mas não 

houve melhora significativa dos coeficientes ou dos índices de ajuste, que no modelo final 

foram considerados satisfatórios, a saber: χ²/df = 2,991; GFI = ,980; AGFI = ,941; NFI = 

,959; CFI = ,972; RMSEA = ,082; e SRMR = ,0362. O resultado da análise de validade 

discriminante e validade convergente também foram satisfatórios, embora o AVE tenha sido 

um pouco abaixo do desejado: Composite reliability (CR) de 0,772 e Average Variance 
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Extracted (AVE) de 0,41. Já do Valor Abertura a Mudanças (AM) foram excluídos seis itens 

(AD1, AD2, AD3, AD4, EST1, EST2), por apresentarem coeficientes abaixo de 0,50 e para 

melhor ajuste do modelo. Foram testadas as exclusões de outros itens, mas não houve melhora 

significativa dos coeficientes ou dos índices de ajuste, que no modelo final foram 

considerados satisfatórios, a saber: χ²/df = 0,322; GFI = ,999; AGFI = ,995; NFI = ,998; CFI = 

1,000; RMSEA = ,000; e SRMR = ,0075. O resultado da análise de validade discriminante e 

validade convergente também foram satisfatórios, embora o AVE tenha sido um pouco abaixo 

do desejado: Composite reliability (CR) de 0,801 e Average Variance Extracted (AVE) de 

0,51. A Figura 5 apresenta a estrutura final para o Valor Conservação (CO) e para o Valor 

Abertura a Mudanças (AM) com os coeficientes padronizados e índices de ajuste de cada 

modelo, separadamente. 

 

Figura 5: Estruturas fatoriais dos Valores Conservação (CO) e Abertura a Mudanças (AM) 

 Após definição das estruturas fatoriais de cada dimensão da Liderança Autêntica e dos 

Valores Humanos de Schwartz, as médias foram calculadas considerando os itens de cada 

estrutura, então as variáveis dependentes e independentes dos modelos de regressão.  

 

4.4. Análise de Regressão Múltipla 

 Conforme apresentado anteriormente, o construto latente Liderança Autêntica e suas 

dimensões – Transparência, Moral e Ética, Auto Consciência e Processamento Equilibrado – 

são as variáveis dependentes do modelo. As variáveis independentes são os Valores de Ordem 

Superior da estrutura de Valores Humanos de Schwartz (1992) – Auto Transcendência, Auto 

Promoção, Conservação e Abertura a Mudanças. As variáveis foram obtidas a partir da média 

dos respectivos itens que a compõem, como analisado na etapa da análise fatorial 

confirmatória. 
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 A Tabela 4 apresenta a composição de todas as variáveis do modelo. A amostra de 295 

respondentes é satisfatória para realizar a análise de regressão múltipla, uma vez que são 

quatro variáveis independentes previstas no modelo.  
Tabela 4: Composição das variáveis do modelo 

Tipo Variáveis Dependentes Composição 

Dependentes 

Liderança Autêntica (LA_Geral) Média das médias de TR, AC, ME e PE 
Transparência (TR) Média dos itens TR1, TR3 e TR4 

Auto Consciência (AC) Média dos itens AC2 e AC3 
Moral e Ética (ME) Média dos itens ME1, ME2, ME3 e ME4 

Processamento Equilibrado (PE) Média dos itens PE2 e PE3 

Independentes 

Auto Transcendência (AT) Média de BEN1, BEN2, BEN3, BEN4, UNI2, UNI3, 
UNI4  e UNI5 

Auto Promoção (AP) Média de POD2, REA1, REA2, REA3 e REA4 
Conservação (CO) Média de CON2, CON3, CON4, SEG3 e TRA4 

Abertura a Mudanças Média de EST3, HED1, HED2 e HED3 
 

 A Tabela 5 apresenta as estatísticas descritivas para as variáveis. Ao analisá-la, 

verifica-se que a dimensão de fatorial alores Humanos de Auto Transcendência foi a que 

recebeu os maiores escores (média de 4,9), indicando que os valores que mais sobressaem nos 

respondentes são os de Benevolência e Universalismo. Por outro lado, a variável que menos 

sobressaiu foi a dimensão de Moral e Ética na Liderança Autêntica (média de 3,8).  
Tabela 5: Estatísticas Descritivas para as Variáveis do Modelo 

Variáveis N Mínimo Máximo Média Desvio 
Padrão 

LA_Geral 295 2,667 5,000 4,159 ,450 
TR 295 1,333 5,000 4,006 ,698 
AC 295 1,500 5,000 3,822 ,728 
ME 295 1,750 5,000 4,378 ,626 
PE 295 2,500 5,000 4,429 ,590 
AT 295 2,111 5,889 4,921 ,693 
AP 295 1,000 6,000 4,104 ,966 
CO 295 1,400 6,000 4,876 ,905 
AM 295 1,000 6,000 4,118 1,121 

 

 A Tabela 6 apresenta as correlações das variáveis presentes no estudo, apontando para 

o teste das hipóteses previamente levantadas. Como apresentado na sessão anterior, todas as 

medidas apresentaram boas propriedades psicométricas, fidedignidade e confiabilidade. 

 Considerando as hipóteses do presente estudo, foi realizada uma análise de regressão 

múltipla em três fases: na primeira foram incluídas variáveis de controle no modelo – 

Coordenação, Faixa Etária e Sexo – , na qual a variável dependente é Liderança Autêntica 
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(LA_Geral). Na segunda fase foram incluídas as variáveis independentes – os Valores de 

Ordem Superior. A terceira fase foi a inclusão das interações entre as variáveis, uma a uma. 

Tais fases foram realizadas para a variável de Liderança Autêntica como para suas dimensões, 

independentemente (Moral e Ética, Processamento Equilibrado, Transparência e Auto 

Consciência).  
Tabela 6: Matriz de Correlações das Variáveis do Estudo 

Variáveis AT AP CO AM TR AC ME PE LA_Geral 
AT 1         
AP -,014 1        
CO ,692** ,039 1       
AM ,269** ,363** ,098 1      
TR ,148* ,084 ,020 ,148* 1     
AC ,190** ,071 ,055 ,153** ,361** 1    
ME ,253** ,023 ,227** ,024 ,372** ,225** 1   
PE ,205** ,037 ,164** ,090 ,200** ,297** ,232** 1  

LA_Geral ,289** ,081 ,162** ,157** ,728** ,719** ,658** ,606** 1 
**. Correlação é significante ao nível de 0,01 
*. Correlação é significante ao nivel de 0,05 

 

 Como apresentado na Tabela 7 a seguir, as variáveis de controle apresentaram 

significância em relação à dimensão Transparência e Auto Consciência. Na primeira, Faixa 

Etária mostrou relação significante (b=0,206,  p=,000), e em relação à segunda, tanto Faixa 

Etária (b=0,123,  p=,034) quanto Coordenação (b=0,167,  p=,005) parecem estabelecer 

relação positiva e significante. Em relação às variáveis de controle, apenas Faixa Etária 

(b=0,181,  p=,002), possui relação significante na relação com a Liderança Autêntica. 

 A Liderança Autêntica está relacionada positiva e significantemente com a Auto 

Transcendência (b = 0,266, p = ,001), confirmando a hipótese H1. O resultado da relação de 

Liderança Autêntica com os demais Valores de Ordem Superior  não permitem corroborar as 

hipóteses H2, H3 e H4. Embora a relação com a Conservação tenha sido negativa, não se 

mostrou significante (b=-0,044, p=,571), bem como a relação de  Abertura a Mudanças que, 

embora positiva, não se mostrou significante (b=0,092, p=,149). Já em relação a Auto 

promoção, além de não apresentar significância estatística, esta se mostrou positiva, ao 

contrário da hipótese H2 (b= 0,086, p=,156). Finalmente, o valor de explicação do modelo 

mostrou ser satisfatório (R²=0,372).  

 Considerando as dimensões de Liderança Autêntica independentemente, apenas a 

Auto Transcendência apresentou relação positiva e significante (b=0,168, p=,049; b=0,221,  

p=,009; b=0,184, p=,033; b=0,146, p=,094). O valor Abertura a Mudanças mostrou ser 
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Tabela 7: Passo a passo das regressões múltiplas e efeitos de interação 

  Liderança Autêntica Transparência Auto Consciência Moral e Ética Processamento 
Equilibrado 

  Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. 

Passo 1 

Coordenação ,110 ,061 ,019 ,742 ,167 ,005 ,029 ,630 ,078 ,197 

Faixa Etária ,181 ,002 ,206 ,000 ,123 ,034 ,095 ,111 ,057 ,338 

Sexo ,035 ,550 ,000 ,989 ,019 ,746 ,044 ,460 ,038 ,528 

∆R² ,049 ,044 ,048 ,011 ,010 

Passo 2 

AT ,266 ,001 ,168 ,049 ,221 ,009 ,184 ,033 ,146 ,094 

AP ,086 ,156 ,089 ,149 ,061 ,317 ,049 ,435 ,028 ,653 

CO -,044 ,571 -,128 ,111 -,119 ,136 ,100 ,215 ,056 ,490 

AM ,092 ,149 ,124 ,058 ,110 ,091 -,043 ,515 ,044 ,507 

∆R² ,089 ,052 ,056 ,066 ,044 

Passo 3 

AT x CO ,073 ,275 -,026 ,710 ,133 ,051 ,059 ,398 ,028 ,695 

∆R² ,003 ,001 ,012 ,002 ,000 

AT x AM ,054 ,355 ,000 ,993 ,055 ,356 ,116 ,054 -,025 ,681 

∆R² ,002 ,000 ,003 ,012 ,000 

AP x CO ,085 ,131 ,018 ,754 ,085 ,138 ,157 ,007 -,033 ,570 

∆R² ,007 ,000 ,007 ,023 ,001 

AP x AM ,057 ,315 ,059 ,310 ,019 ,743 ,117 ,046 -,043 ,467 

∆R² ,002 ,004 ,001 ,013 ,001 
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positiva e significantemente relacionado às dimensões de Transparência (b=0,124,  p=,058) e 

Auto Consciência (b=0,110, p=,091). Em relação à dimensão Moral e Ética, essa relação 

mostrou ser negativa; e ainda em relação à dimensão de Processamento Equilibrado, esta 

apresenta-se positivamente relacionada, porém sem significância. Os valores de explicação 

dos modelos mostraram ser satisfatórios (R²TR=0,310; R²AC=0,323; R²ME=0,277; R²PE=0,231;). 

Ainda, vale destacar que tais significâncias apresentadas são marginais, já que só se 

confirmam se considerarmos 90% de confiança no teste (nível de 10% de significância).  

 Em relação aos efeitos de moderação das variáveis de Ordem Superior, foram 

realizadas regressões múltiplas considerando as variáveis de controle e as variáveis 

independentes, além do efeito de interação de pares de variáveis que representam os 

quadrantes propostos por Schwartz (1992). De acordo com os resultados apresentados na 

Tabela 7, não há efeito de moderação nem interação alguma na expressão de Liderança. 

Sendo assim, rejeitamos as hipóteses H5, H6, H7 e H8. Para efeito de melhor visualização, o 

Quadro 6 apresenta o resumo do teste de cada uma das hipóteses e se fora ou não aceita.  
Quadro 6: Resumo dos testes de hipóteses 

Hipóteses Hipótese 
Aceita? 

H1: O Valor Humano da Auto Transcendência (AT) está positivamente relacionado com a 
expressão de uma Liderança Autêntica (LA) Sim 

H2: O Valor Humano da Auto Promoção (AP) está negativamente relacionado com a 
expressão de uma Liderança Autêntica (LA) Não 

H3: O Valor Humano da Conservação (CO) está negativamente relacionado com a 
expressão de uma Liderança Autêntica (LA) Não 

H4: O Valor Humano de Abertura a Mudanças (AM) está positivamente relacionado com a 
expressão de uma Liderança Autêntica (LA) Não 

H5: A influência positiva do valor de Auto Transcendência (AT) na expressão de uma 
Liderança Autêntica (LA) diminui quanto maior for a orientação para a Conservação (CO) Não 

H6: A influência positiva do valor de Auto Transcendência (AT) na expressão de uma 
Liderança Autêntica (LA) aumenta quanto maior for a orientação para a Abertura a 
Mudanças (AM) 

Não 

H7: A influência negativa do valor de Auto Promoção (AP) na expressão de uma Liderança 
Autêntica (LA) aumenta quanto maior for a orientação para a Conservação (CO) Não 

H8: A influência negativa do valor de Auto Promoção (AP) na expressão de uma Liderança 
Autêntica (LA) diminui quanto maior for a orientação para a Abertura a Mudanças (AM) Não 

 A partir das análises realizadas, prosseguiremos com a discussão dos resultados 

obtidos no presente estudo. 
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5.  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Nesse capítulo são discutidos os resultados alcançados nos estudos realizados. Os 

significados mais relevantes são interpretados e as eventuais limitações e insuficiências das 

metodologias são apontadas. Ainda, são dispostas reflexões sobre as contribuições da 

pesquisa e propostas para futuros estudos e investigações com base nas mesmas premissas e 

resultados encontrados. Por fim, o estudo é concluído com uma reflexão geral sobre o 

contexto teórico e prático onde se enquadra e o alcance do seu resultado final. 

O presente estudo foi realizado utilizando-se a estrutura de valores de Schwartz (1992) 

e as dimensões que compõem as características de uma Liderança Autêntica. Sua finalidade é 

verificar quais as prioridades axiológicas que guardam relação com a autenticidade do líder, 

impactando em suas dimensões e contribuindo para aumentar ou diminuir a expressão da LA. 

Os dados analisados – oriundos de uma amostra composta por 295 pessoas, apontam para 

pontos de convergência em relação à teoria estabelecida, mas também destacam alguns 

aspectos divergentes. 

5.1. O comportamento das variáveis de controle. 

Podemos destacar um comportamento especial registrado por duas das variáveis de 

controle. A primeira destas variáveis – a Faixa Etária – foi a única a se relacionar positiva e 

significantemente com o construto de LA. A variável Idade, ainda demonstrou possuir 

influência em duas das quatro interações com as dimensões de LA, a Transparência e a Auto 

Consciência.  

O grau de adiantamento da idade do líder pode oferecer alguma influência na sua 

autenticidade. Segundo Cooper, Scandura e Schriesheim (2005), a história de vida do líder e 

seus eventos de disparo são fatores que influenciam na formação, o que Shamir (2005) chama 

de clareza de autoconceito do líder, por possibilitarem o contágio emocional e a troca social, 

favorecendo, assim, o aparecimento de um maior nível de confiança. Neste sentido, a idade do 

líder pode ser de grande relevância, considerando-se que, para que os líderes sejam capazes de 

refletir sobre seus eventos de disparo, eles devem ter tido a oportunidade de experimentar tais 

eventos em suas vidas. E ainda, é provável que pessoas com menor faixa etária tendam a ter 

menos aversão ao risco, serem mais impetuosas e aventureiras. Também é possível que os 

líderes mais jovens possuam maior ansiedade por resultados de curto prazo e realização. Este 
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resultado aponta para uma diferença na autenticidade do líder à medida que este se torna mais 

“maduro”, experiente, no sentido de maturidade ou tempo de vida. Isto pode nos sinalizar que 

a idade, confere maior segurança quando o líder tem que falar de seus objetivos, valores e 

crenças de maneira transparente e assertiva junto aos seus seguidores. Ora, se transparência é 

um fator de grande importância para o desenvolvimento da autenticidade do líder, então, estes 

resultados, podem sugerir que líderes com maior tempo de vida e mais experientes, têm maior 

probabilidade de se expressarem como LA. A partir desse resultado, na busca por compor 

suas equipes, os gestores e recrutadores poderão observar a idade dos candidatos com maior 

atenção, tratando-a como um dos aspectos a serem considerados no momento em que fizerem 

suas escolhas para contratação, promoção ou até mesmo alocação de pessoas em postos de 

liderança dentro das organizações. 

A variável idade não apresentou relação positiva e significante com as dimensões de 

Moral e Ética (ME) e de Processamento Equilibrado (PE). 

O fato de estar no “poder”, ou seja, estar em posição de “Coordenação” foi a segunda 

variável que demonstrou possuir relações positivas e significantes em nosso modelo. Esta 

variável se apresentou positiva e com significância quando relacionada à dimensão Auto 

Conhecimento (AC) do LA.  

Este resultado sugere que pessoas que estejam em cargos de liderança, ou seja, 

coordenando outras pessoas, tendem a ter um maior grau de AC. Esse resultado pode ter 

relação com o grau de cobrança e de exposição, nível de responsabilidade assumida e a 

necessidade de ter respostas consistentes para as decisões que toma em relação a si e aos seus 

subordinados ou liderados. Esta condição pode obrigar este líder a buscar ter maior 

conhecimento de suas possíveis reações nas mais variadas situações, inclusive em condições 

adversas. Portanto, os gestores poderão utilizar-se deste conhecimento de forma a verificar se 

o candidato já possui alguma experiência anterior em funções de coordenação, como a 

vivenciou e que resultados produziu, como insumo para sua indicação. 

5.2. Os Valores de Ordem Superior (VOS) e a Liderança Autêntica 

O segundo passo foi avaliar as relações existentes entre os VOS (AT, AP, CO e AM) e 

a autenticidade do líder. Os resultados mostram que existe uma forte influência do VOS AT 

com o construto da Liderança Autêntica, bem como com todas as suas dimensões. Isto nos 

permite depreender que AT seja o grande fator de explicação da expressão de LA. 
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Este resultado sugere uma grande relevância científica e prática. Científica, pois o 

modelo é capaz de explicar que grande parte do perfil do líder autêntico é descrito pela sua 

autotranscendência; e prática, se pudermos estabelecer que a LA só é expressa por pessoas 

que possuem uma orientação para os tipos motivacionais Universalismo e Benevolência. 

Estas características promovem um elevado senso de coletividade e pensamento no bem 

comum, fazendo com que o líder tome suas decisões de forma transparente, equilibrando seus 

interesses com os interesses dos liderados e agindo de acordo com a ética e a moral, porém 

baseado em seus valores e convicções. Este líder tem maior capacidade para entender as 

diferenças entre os liderados, a ponto de tratá-los de forma distinta, e desta maneira, 

permitindo e incentivando seu desenvolvimento de modo individualizado, sendo este um fator 

característico de elevada benevolência. A sincera preocupação com o outro gera uma maior 

aproximação do líder com o seu liderado e com isso aumenta a sua identificação, 

estabelecendo e fortalecendo os laços de confiança, fator culturalmente perdido em 

sociedades como as do Brasil, que possue altos IDP (Índice de Distância de Poder), índice 

gerador de apatia e aceitação do “status quo” (Zanini, 2009). Este resultado pode também 

explicar o fato do surgimento de lideranças informais, dentro e fora das empresas. Estas 

lideranças se diferenciam pela alta credibilidade e institucionalização que lhes são atribuídas 

pelos liderados, que, independente de qualquer formalidade dos cargos ou funções, acabam 

por eleger seus líderes em função da identificação que desenvolvem em relação a estes.  

Os demais VOS não confirmaram suas influências de forma significante em relação à 

expressão de LA. Com isso, apenas uma das hipóteses proposta para este estudo se 

confirmou, ou seja, somente AT, neste modelo, demonstra possuir significância na influência 

sobre a expressão de LA. 

Por outro lado, o fato de os demais VOS não terem o impacto determinante na 

expressão da LA, permite um melhor entendimento acerca da figura do líder autêntico. Este 

líder pode se apresentar mais aberto à mudança ou conservador, ou até mesmo comportar-se 

de forma mais competitiva e autopromotora em suas orientações, desde que se preocupe com 

o bem–estar de sua equipe e dos demais envolvidos, além de caráter positivo para promover o 

desenvolvimento de seus liderados. O que precisa ficar claro é que os valores do líder podem 

não ser os valores mais sublimes, preconizados pela sociedade como um todo, porém sê-lo de 

extrema relevância para o grupo ao qual lidera. Portanto, não fica descartada a possibilidade 

de certas Lideranças Autênticas serem revolucionárias e até mesmo nocivas à sociedade como 
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um todo, mas possuindo perfeita identificação com os anseios e valores do grupo ao qual 

pertence e representa.  

Todavia, o conhecimento destes fatores podem ser determinantes para gestores que 

buscam compor equipes de alto nível de satisfação e felicidade no trabalho, porém com 

elevado grau de desempenho. Segundo Walumbwa et al. (2008) melhores índices de 

desempenho, cidadania organizacional, satisfação com o supervisor, satisfação no trabalho e 

comprometimento com a organização são indicadores que estão relacionados à presença de 

um LA na coordenação de uma equipe. Logo, ao se procurar por lideres autênticos, este 

estudo sugere que os gestores devam aferir seus instrumentos, entendendo esta importante 

correlação entre LA e AT, pois em conformidade com o valor de explicação do modelo, fica 

demonstrado que este relação é bastante significante para explicar a LA. 

5.3. Os Valores de Ordem Superior e as dimensões de LA. 

Na segunda etapa de nossa avaliação, também confrontamos os VOS com as quatro 

dimensões definidas por Avolio et al. (2008): AC – Auto Conhecimento, ME - perspectiva 

Moral e Ética, PE - tratamento equilibrado das informações e TR - transparência relacional.  

Em contrapartida à forte relação já identificada do VOS AT com as dimensões de LA, 

verificou-se também uma positiva e significante relação com todas as dimensões, o que 

reforça as indicações acima descritas de que este VOS seja decisivo para definir a expressão 

da LA. 

A literatura descreve que a orientação de AT é para a proteção do bem-estar coletivo, 

justiça social, igualdade e aspectos relacionados ao Universalismo. Descreve também, sua 

orientação para a tolerância e prestatividade, honestidade e compaixão e características de 

pessoas com elevado grau de Benevolência. Esta orientação reforça, então, a ocorrência de 

significância na relação de AT com as dimensões ME (Moral e Ética) e PE (Processamento 

Equilibrado), pois a sua contribuição seria muito mais expressiva na geração do resultado da 

liderança, tratando de forma equilibrada as demandas de seus liderados e efetivamente agindo 

de acordo com estas expectativas, além da força da comunicação, pelo exemplo que esta 

liderança poderia fazer sobre suas intenções a seus seguidores. Gardner et al. (2005) afirmam 

que a autenticidade, como concebida por Kernis (2003), é composta por componentes 

mutuamente interdependentes, sendo melhor entendida considerando os efeitos interativos 

que a autoconsciência e componentes de Processamento Equilibrado, em conjunto com 

contingências ambientais, exercem sobre seu comportamento. No que tange a relação de AT 
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com a TR a força da comunicação entre líder e liderado promove um estado de confiança que 

institucionaliza o líder, o qual, baseado em sua experiência e história de vida, percebe-se com 

elevada AC, o que lhe permite maior resiliência para lidar com as adversidades. 

Adicionalmente, temos as relações do VOS AM que demonstra relação positiva e 

significante com as dimensões TR e AC. Esse resultado sugere que o VOS AM, ainda que não 

influencie, pode incorporar ao perfil do líder a iniciativa para escolher as próprias metas, 

incorporando algum grau de criatividade às suas ações e propostas, para que ele esteja sempre 

aberto a novas possibilidades, alternativas ou mudanças.  

O fato é que, para que o líder ser autêntico, ele precisa estabelecer uma ligação de sua 

história pessoal, por meio dos eventos de disparo, além de seus valores e crenças, sentimentos 

e emoções, os quais deverão ser compartilhados e comunicados de forma transparente para 

que ele possa criar uma identidade com seus seguidores. 

Por outro lado, identificamos também que somente os VOS de AM e AT apresentaram 

relação positiva e significante com a dimensão AC. Segundo Gardner et al. (2005) este 

resultado sugere que o líder precisa realmente de maior autoconsciência para avaliar se seus 

objetivos estão autoconcordantes com seus valores, necessidades e interesses. Estes dois VOS 

são responsáveis pelas inclinações do líder para a criação de novas realidades em busca do 

bem comum. Logo, é o AC que ajudará o líder a desenvolver sua autenticidade e, a partir 

desta, estabelecer relacionamentos autênticos. Segundo Gardner et al. (2005) estas relações 

são caracterizadas por orientação, transparência, abertura e confiança. 

Ainda relacionado aos resultados obtidos na correlação entre os Valores de Ordem 

Superior e as dimensões de LA, os VOS AP e CO não apresentaram qualquer significância 

com qualquer das dimensões que influenciam a expressão da LA. Este resultado, pode se 

dever ao fato de que o VOS AP tem como orientadores os tipos motivacionais do prestígio, do 

status pessoal e do sucesso por meio da demonstração de competência, fatores totalmente 

egoísticos. No caso do VOS CO, sua orientação é dada pelos tipos motivacionais da tradição, 

conformidade e segurança, os quais apesar de fazerem parte do conjunto de valores de 

qualquer pessoa, como também de um líder, não interferem na expressão de suas dimensões 

de LA. 

5.4. Os efeitos de interações e moderações entre os VOS 

Para essas possíveis interações, nossas hipóteses foram construídas em conformidade 

com quadrantes formados pela estrutura circular de Schwartz (1992). 
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Em relação aos efeitos de moderação das variáveis de Ordem Superior, foram 

realizadas regressões múltiplas considerando as variáveis de controle e as variáveis 

independentes, além do efeito de interação de pares de variáveis que representam os 

quadrantes propostos por Schwartz (1992).  

De acordo com os resultados obtidos, não há efeito de moderação nem interação 

alguma dessas variáveis na expressão de Liderança. Sendo assim, nossas hipóteses H5, H6, 

H7 e H8, a despeito de nossas expectativas iniciais, foram completamente rejeitadas. 

Ao contrário, nosso entendimento acerca do que está proposto na literatura, era que os 

tipos motivacionais ligados aos VOS AP (poder, e realização) e CO (tradição, conformismo e 

segurança) tivessem, de alguma forma, um impacto redutor na expressão da LA, assim como 

AT (Universalismo e Benevolência) e AM (autodeterminação, estimulação e hedonismo) 

possuiriam impacto alavancador da LA. Schwartz (2005a) sugere uma polaridade entre estes 

eixos, a qual não ficou expressa em nossos resultados, nos chamando atenção para uma 

possível investigação mais detalhada sobre esse aspecto. A literatura apresenta a seguinte 

proposição de configuração: (a) A Auto Transcendência se opõe à Auto Promoção; e (b) A 

Conservação que contrapõe a Abertura a Mudança. 

Este resultado reforça o poder de influência do VOS AT isoladamente na estrutura de 

valores do LA. Mesmo considerando que as interações pesquisadas e não verificadas na 

relação com LA possam ocorrer, até por que, a estrutura de valores pessoais proposta por 

Schwartz (2002) é circular, nosso estudo não sinaliza qualquer possibilidade de variação no 

nível de autenticidade do líder em função destas. 

Nesse contexto, pode-se propor que não haja LA sem a presença dos tipos 

motivacionais que compõem o VOS AT. Se os VOS são independentes e AT é o princípio 

orientador desse tipo de liderança – ser ou não universalista e benevolente – é possível que a 

preocupação com o outro e com o coletivo fundamente as decisões do LA. Nesse sentido, 

todas os demais VOS parecem se comportar de maneira acessória, permitindo compor perfis 

de líderes mais ou menos competitivos e mais ou menos conservadores, porém 

intencionalmente adaptados às necessidades de seus liderados. 
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6. CONCLUSÃO 
 

 O presente estudo permite concluir que as prioridades axiológicas de um indivíduo, 

medidas pelos seus Valores de Ordem Superior (VOS), exercem forte influência na expressão 

de sua autenticidade como líder. Dentre os Valores de Ordem Superior analisados, a Auto 

Transcendência é o principal fator preditor da autenticidade do líder. Os tipos motivacionais 

Universalismo e Benevolência impactam, não somente no construto da liderança autêntica, 

mas diretamente em cada uma de suas dimensões, sejam elas a transparência, o 

autoconhecimento, a moral e ética ou o Processamento Equilibrado. 

 Portanto, nesse contexto, pode-se propor que não haja LA sem a presença dos tipos 

motivacionais que compõem o VOS AT. Concluímos também que, a idade do líder é um fator 

que influencia na expressão de Liderança Autêntica e na Transparência relacional do líder e, 

ainda, que a coordenação de outras pessoas pode ser um fator promotor do aumento da auto 

consciência do líder e, por sua vez, pode elevar a sua autenticidade. 

 A partir do entendimento de que a presença do líder autêntico nas organizações é 

capaz de promover melhores desempenhos, satisfação no trabalho e felicidade, a contribuição 

prática de nosso estudo é a indicação fundamentada aos gestores para que ajustem seus 

instrumentos de investigação e avaliação ao iniciarem suas buscas por lideres autênticos. É 

fundamental o entendimento desta importante correlação entre LA e AT, para a captação de 

pessoas que possam desempenhar seus papéis de líderes com elevado grau de autenticidade 

nas organizações, pois, o valor de explicação do modelo (R² 0,372), demonstra a sua 

importância para a explicação de LA. 

 Além disso, na busca por compor suas equipes, os gestores e recrutadores poderão 

observar a idade dos candidatos, bem como a sua experiência anterior em funções de 

coordenação, com maior atenção, tratando-as como aspectos a serem considerados, no 

momento em que forem fazer suas escolhas para contratação, promoção ou até mesmo 

alocação de pessoas em postos de liderança dentro das organizações. 

6.1. Limitações do Estudo 

 Ao realizarmos esse estudo observamos duas principais limitações que podem ter 

influência em seu resultado. A primeira diz respeito ao “viés da desejabilidade social”, no 
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qual o respondente busca responder às questões oferecidas de maneira socialmente aceita, o 

que pode permitir alguma distorção dos dados coletados em relação à realidade. 

 A segunda limitação está em não termos coletado dados quanto a hetero percepção dos 

líderes estudados, ou seja, não coletamos dados dos liderados de cada líder, tendo–se detido 

somente às respostas desses líderes – sua autopercepção. 

6.2. Perspectivas para novos estudos 

 Como base nos dados gerados pelo presente estudo, poderão ser realizadas 

investigações mais aprofundadas acerca: 1) dos efeitos da função de coordenação de outras 

pessoas sobre autoconsciência do líder; 2) da idade sobre a Liderança Autêntica e 

Transparência relacional e; 3) da força da polarização dos Valores de Ordem Superior sobre a 

expressão da autenticidade do Líder. 



 

 
 

67 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ABBAD, G.; TORRES, C.V. Regressão múltipla stepwise e hierárquica em psicologia 

organizacional: aplicações, problemas e soluções. Estudos em Psicologia, Natal, v.7, 

Edição Especial, p.19-29, 2002. 

ALBERONI, F. Altruísmo e moral. Rio de Janeiro: Rocco, 1990 

ALMEIDA, F. J. R. Responsabilidade Social das Empresas e Valores Humanos: Um 

estudo sobre a atitude dos gestores brasileiros. Tese de Doutorado, EBAPE, Rio de 

Janeiro, 2007. 

ALMEIDA, F. J.; SOBRAL, F. J. O Sistema de Valores Humanos de Administradores 

Brasileiros: Adaptação da Escala PVQ Para o Estudo de Valores no Brasil. RAM – 

Revista de Administração Mackenzie, V. 10, N. 3, São Paulo, SP, MAI./JUN. 2009 

ASSMAR, E. M.; et al. Justiça Organizacional: Uma Revisão Crítica da Literatura. 

Psicologia: Reflexão e Crítica, vol. 18, nº 3, pp. 443-453, 2005. 

AVOLIO, B.; GARDNER, W.; WALUMBWA, F.; LUTHANS, F.; MAY, D. Unlocking the 

mask: A look at the process by which authentic leaders impact follower attitudes and 

behaviors. The Leadership Quarterly, vol. 15, n. 6, p. 801-823, 2004. 

AVOLIO, B.; LUTHANS, F.; WALUMBWA, F. Authentic Leadership: Theory building 

for veritable sustained performance. Working paper: Gallup Leadership Institute, 

University of Nebraska-Lincoln, 2004 

AVOLIO, B. Leadership development in balance: Made/Born. Mahwah, NJ : Lawrence 

Erlbaum, 2005 

AVOLIO, B.; GARDNER, W. Authentic leadership development: Getting to the root of 

positive forms of leadership. The Leadership Quarterly, vol. 16, n. 3, p. 315-338, 

2005. 

AVOLIO, B.; GARDNER, W. L.; WALUMBRA, F. O. Authentic Leadeship 

Questionnnaire (ALQ), 2007. 



 

 
 

68 

AVOLIO, B.; WALUMBWA F.  O.;  WEBER, T.J. Leadership: Current Theories, Research, 

and Future Directions. Annual Review of Psychology. 2009 

BAGOZZI, R.P.; YI, Y.; PHILLIPS, L.W. Assessing construct validity in organizational 

research.  Administrative Science Quarterly, 36(3), 421-459, 1991 

BASS, B. M. Leadership and performance beyond expectations. New York: Free Press, 

1985 

BASS, B. M. Bass and stogdill`s handbook of leadership, theory research and 

management applications. New York: Free Press, 1990 

BIROU, A. Dicionário das ciências sociais. 2. ed. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1976. 

BLAU, P. M. Exchange and power in social life. New York: Academic, 1964 

BRYMAN, A. Charisma and leadership in organizations. London: Sage, 1992 

BURNS, J. Leadership. New York: Harper & Row, 1979. 

CHAN A. et al. Veritable Authentic Leadership Emerge, Functions and impacts. 

Authentic Leadership Theory and practice: Origens, Effects and Development. 

Monographs in Leadership and Management, vol 3, 2005 

CHURCHILL, G. A. A Paradigm for Developing Better Measures of Marketing Constructs. 

Journal of Marketing Research, 16, 64–73, 1979 

COOPER, C.; SCANDURA, T.; SCHRIESHEIM, C. Looking forward but learning from our 

past: Potential challenges to developing authentic leadership theory and authentic 

leaders. The Leadership Quarterly, vol. 16, n. 3, p. 475-493, 2005 

CROPANZANO, R.; BOWEN, D.; GILLILAND, S. The Management of Organizational 

Justice. Academy of Management Perspectives, vol. 21, n. 4, p. 34-48, 2007. 

DECI, E. L.; RYAN, R. M. Human autonomy: The basis for true self-esteem. In M. H. Kernis 

(Ed.), Efficacy, agency and self-esteem (pp. 31–49). New York: Plenum Press, 1997 

DECI, E. L.; RYAN, R. M. “What” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-

determination of behavior. Psychological Inquiry, 11: 227-268, 2000 



 

 
 

69 

DAY, D. Leadership development: A review in context. The Leadership Quarterly, 11, 

581–613, 2000 

ERICKSON, R. J. The importance of authenticity for self and society. Symbolic Interaction, 

18(2), 121–144, 1995 

FIELDER, F.E. A Theory of Leadership Effectiveness. Nova York: McGraw-Hill, Book 

Company, 1967. 

FREDERICKSON, B. L. Positive emotions and upward spirals in organizations. In K. S. 

Cameron, J. E. Dutton, & R. E. Quinn (Eds.), Positive organizational scholarship (pp. 

163–175). San Francisco: Berrett-Kohler, 2003 

GARDNER, W. L. Leaders and Followers. In: WREN, J. The Leaders’s Companion: 

Insights on Leadership Through the Ages. New York: Free Press, 1995a 

GARDNER, W. L. Leadership in Large-Scale Organized Systems. In: WREN, J. The 

Leaders’s Companion: Insights on Leadership Through the Ages. New York: Free 

Press, 1995b 

GARDNER, W. L.; AVOLIO, B. J. The charismatic relationship: a dramaturgical perspective. 

Academy of Management Review, v. 23, n. 1, p. 32-58, 1998. 

GARDNER, W. L.; SCHERMERHORN JR, J. R. Unleashing Individual Potential: 

Performance Gains Throught Positive Organizational Behavior and Authentic 

Leadership. Organizational Dynamics, v. 33, nº 3, pp; 270-281, 2004. 

GARDNER, W. L., et al. Authentic Leadership Theory and Practice: Origens, Effects 

and Development. Monographs in Leadership and Managment, Elsevier Ltd. 

Vol.3, 2005. 

GARDNER, W. L., AVOLIO, B. J., LUTHANS, F., MAY, D. R., & WALUMBWA, F. 

(2005). “Can you see the real me?” A self-based model of authentic leader and follower 

development. The Leadership Quarterly, 16, 343−372.  

GEORGE, B. Authentic leadership: Rediscovering the secrets to creating lasting values. San 

Francisco: Jossey-Bass, 2003 



 

 
 

70 

GEORGE, B.; SIMS, P. True north: Discover your authentic leadership. Jossey-Bass, 

2007 

GEORGE, B. Liderança autêntica: resgate os valores fundamentais e construa 

organizações duradouras. São Paulo: Editora Gente, 2009.  

GONÇALVES, C. A., MEIRELLES, A. M. Projetos e Relatórios de Pesquisa em 

Administração. São Paulo : Atlas, 2004 

GOULDNER, A. W. The norm of reciprocity. American Sociological Review, 25, 165–167, 

1960 

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 multi-domain perspective. The Leadership Quarterly, 6,219 – 247, 1995 

HAIR, J., ANDERSON R, TATHAN, R. & BLACK, W. Multivariate Data Analysis with 

Readings.  Englewood Cliffs: Prentice-Hall International, 1995 

HAIR, J. et al. Multivariate Data Analysis. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998. 

HAIR, J. F; ANDERSON, R. E.; TATHAM, R. L. e BLACK, W. C. Análise multivariada 

de dados. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

HARTER, S. Authenticity. In: SNYDER, C.; LOPEZ, S. Handbook of positive psychology. 

Oxford: Oxford University Press, 2002. 

HENDERSON, J.E. Leader Authenticity the Development and Test of an Operational 

Measure. Paper presented at 66th Annual Meeting of American Educational Research 

Association. New York, 1982. 

HOLLANDER, E. P. Leadership, followership, self, and others. The Leadership Quarterly, 

3, 43–54, 1992 

HOWELL, J. M.; SHAMIR, B. The role of followers in the charismatic leadership process: 

Relationships and their consequences. Academy of Management Review, 30, 96–112, 

2005. 

HUGHES, R.; GINNETT, R.; CURPHY, G. Leadership: Enhancing the Lessons of 

Experience. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2005. 



 

 
 

71 

ILIES, R., MORGESON, F. P.; NAHRGANG, J. D. Authentic leadership and eudaemonic 

well-being: Understanding leader–follower outcomes. The Leadership Quarterly, 16, 

373−394, 2005 

KEPPEL, G. Design and analysis: A researcher’s handbook (3rd ed.). Upper Saddle River, 

NJ: Prentice Hall, 1991 

KERNIS, M. Toward a conceptualization of optimal self-esteem. Psychological Inquiry, vol. 

14, p. 1-26, 2003. 

KLINE, R. B. Principles and practices of structural equation modeling. New York: 

Guilford, 1998. 

KLUCKHOHN, C. Los valores y las orientaciones de valor en la teoría de la acción. Em T. 

Parsons & E. A. Shils (Orgs.), Hacia una teoría general de la acción (pp. 435-485). 

Buenos Aires: Editorial Kapelusz, 1968 

LAVILLE, C.; DIONNE,  J. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa 

em ciências humanas.  Trad: Porto Alegre: Artes Médicas Sul  Ltda; Belo Horizonte: 

UFMG, 1999. 

LIDEN, R. C., SPARROWE, R. T.; WAYNE, S. J. Leader–member exchange theory: The 

past and potential for the future. Research in Personnel and Human Resource 

Management, 15, 47–119, 1997 

LONDON, M. Leadership development: Paths to self-insight and professional growth. 

Mahwah, NJ7 Elrbaum, 2002 

LUTHANS, F. The need for and meaning of positive organizational behavior. Journal of 

Organizational Behavior, 23, 695 – 706, 2002 a 

LUTHANS, F. Positive organizational behavior: Developing and managing psychological 

strengths. Academy of Management Executive, 16(1), 57–72, 2002b 

LUTHANS, F.; AVOLIO, B. Authentic leadership: A positive developmental approach. In: 

CAMERON, K.; DUTTON, J.; QUINN, R. Positive organizational scholarship. San 

Francisco: Barrett-Koehler, 2003. 



 

 
 

72 

LUTHANS, F.; LUTHANS, K.; LUTHANS, B. Positive psychological capital: Human and 

social capital. Business Horizons, vol. 47, n. 1, p. 45-50, 2004. 

MALHOTRA, N. K. Marketing Research: an applied orientation. New Jersey: Prentice 

Hall, 1996. 

MALHOTRA, N. K. Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. 3. .ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2001. 

MAY, D. R.;  CHAN, A. Y. L.; HODGES, T. D.;  AVOLIO, B. J. Developing the moral 

component of authentic leadership. Organizational Dynamics, 32: 247-260, 2003 

MICHIE, S.; GOOTY, J. Values, emotions, and authenticity: Will the real leader please stand 

up? The Leadership Quarterly, vol. 16, n. 3, p. 441-457, 2005 

NUNNALLY, J. C. Psychometric theory (2nd ed.).  New York:  McGraw-Hill, 1978 

OLSON, S.; CURRIE, H. Female Entrepreneurs: personal value systems and business 

strategies in a male-dominated industry. Journal of Small Business Management, v. 

30, n. 1, p. 49-57, 1992. 

PASQUALI, L.; ALVES, A. R. Validação do Portraits Value Questionnaire – PVQ de 

Schwartz para o Brasil, Avaliação Psicológica, 3(2), pp. 73-82 Universidade de 

Brasília, 2004 

PEARCE, T. Leading out loud. San Francisco: Jossey-Bass, 2003 

PEREIRA, C.; LIMA, M.; CAMINO, L. Sistemas de valores e atitudes democráticas de 

estudantes universitários de João Pessoa. Psicologia: Reflexão e Crítica, v. 14, n. 1, p. 

177-190, 2001. 

PEREIRA, C., CAMINO, L., COSTA, J.B.. Um Estudo sobre a Integração dos Níveis de 

Análise dos Sistemas de Valores. Psicologia: Reflexão e Crítica, 18(1), pp16-25, 2005. 

PORTO, J. B.; TAMAYO, A.. Escala de valores relativos ao trabalho –EVT. Revista 

Quadrimestral do Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília, v. 9, n.2, p. 329 – 

348, maio/agosto 2003. 

PRICE, T. The ethics of authentic transformational leadership. The Leadership Quarterly, 

vol. 14, n. 1, p. 67-81, 2003. 



 

 
 

73 

RALSTON, D. et al. The impact of national culture and economic ideology on managerial 

work values: a study of the United States, Russia, Japan and China. Journal of 

International Business Studies, v. 28, n. 1, p. 177-207, 1997. 

RAUCH, C.F.; BEHLING, O. ‘Functionalism : Basis for alternate approach to the study of 

leadership’. In J.G. Hunt, D.M. Hosking, C.A Schriesheim and R. Stewart (eds) 

Leaders and managers : International perspectives on managerial behavior and 

leadership. Elmsford, New York: Pergamon Press, 45-62, 1984 

RESCHER, N. Introduction to value theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1969. 

ROCCAS, S.; SAGIV, L.; SCHWARTZ, S.; KNAFO, A. The big five personality factors and 

personal values. Personality and Social Psychology Bulletin, 28(6), 789-801, 2002 

ROKEACH, M. The nature of human values. Nova York: Free Press, 1973.  

ROKEACH, M. Introduction. Em M. Rokeach (Org.), Understanding human values: 

individual and societal (pp. 1-11). Nova York: Free Press, 1979a 

ROKEACH, M. The two-value model of political ideology and British politics. In M. 

Rokeach (Org.), Understanding human values: individual and societal (pp. 192-

196). Nova York: Free Press, 1979b 

ROKEACH, M.. Crenças, atitudes e valores. Rio de Janeiro: Interciência, 1981. 

SATRE, J. P. Being and nothingness: An essay on phenomenological ontology, (H.E. 

Barnes, Trans.). Washington Square Press; Reprint Edition, 1993 

SCHEAB, P., POLLIS. A. Human Rights; Cultural and Ideological Perspectives. Praeger, 

New York, 1979 

SCHUMACKER, R. E.; LOMAX, R.G. A Beginner’s Guide to Structural Equation 

Modeling, 2nd Edition. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.: Mahwah, NJ, 2004 

SCHWARTZ, S. H.; BILSKY, W. Toward a universal psychological structure of human 

values. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 550-562, 1987 

SCHWARTZ, S. H.; BILSKY, W. Toward a theory of the universal content and structure of 

values: Extensions and cross-cultural replications. Journal of Personality and Social 

Psychology, 58, 878-891, 1990 



 

 
 

74 

SCHWARTZ, S. H. Universals in the content and structure of values: theoretical advanced 

and empirical testes in 20 countries. In M. Zanna (Org.), Advances in experimental 

social psychology (Vol. 25, pp. 1-65). Orlando, Flórida: Academic, 1992 

SCHWARTZ, S. H. Are there universal aspects in the structure and contents of human 

values? Journal of Social Issues, 50, 19-45, 1994 

SCHWARTZ, S. H. Value priorities and behaviour: applying a theory of integrated value 

systems. In C. Seligman, J. M. Olson, & M. P. Zanna (Orgs.), The psychology of 

values: The Ontario Symposium (Vol. 8, pp. 1- 24). Mahwah, New Jersey: Lawrence 

Erlbaum,1996 

SCHWARTZ, S. H.; SAGIV, L. Worries and values, Journal of Personality, 68 (2), 309- 

346, 2000 

SCHWARTZ, S. H., ¿Existen aspectos universals en la estructura y contenido de los valores 

humanos? In: ROS, María; GOUVEIA, Valdiney V. Psicología social de los valores 

humano. Madrid: Biblioteca Nueva, p. 53-77, 2001. 

SCHWARTZ, S. H., et al. Extending the cross-cultural validity of the theory of basic human 

values with a different method of measurement. Journal of Cross-Cultural 

Psychology, v. 32, p. 519-542, 2001. 

SCHWARTZ, S. H., BARDI, A. hierarquias do valor do `através das culturas: Fazendo 

exame de um perspective das similaridades', jornal do Psychology Cultural 

transversal, 32, pp.268-29, 2001 

SCHWARTZ, S. H. Valores humanos básicos: Seus índice e estrutura através dos países. No 

A. Tamayo & J. B. Porto (Eds.), nas Organizações de Valores e Comportamento 

[valores e comportamento nas organizações. Petrópolis, Brasil: Vozes, 2005a 

SCHWARTZ, S. H. Robustness e fruitfulness de uma teoria dos universais em valores 

humanos individuais. No A. Tamayo & J. B. Porto (Eds.), ibid, pp. 56-95, 2005b 

SCHWARTZ, S. H., Validade e aplicabilidade da teoria de valores. In: PORTO, J. B.; 

TAMAYO, A. Valores e comportamentos nas organizações. Rio de Janeiro: Vozes, 

p. 56-92, 2005. 



 

 
 

75 

SCHWARTZ, S. H., Valores humanos básicos: seu contexto e estrutura intercultural. In: 

PORTO, J. B; TAMAYO, A. Valores e comportamentos nas organizações. Rio de 

Janeiro: Vozes, p. 21-23, 2005. 

SCHWARTZ, S. H. Orientações do valor: Medida, antecedentes e conseqüências através das 

nações. In R. Jowell, C. Roberts, R. Fitzgerald, & G. Eva (Eds.), cruz-nacional de 

medição das atitudes - lições do exame social europeu. Londres: Sábio, 2006 

SCHWARTZ, S. H. Psicologia social dos valores humanos: Desenvolvimentos teóricos, 

metodológicos e aplicados. São Paulo: Senac, 2006 

SELIGMAN, M. E. P.; CSIKSZENTIMIHALYI, M. Positive psychology: An introduction. 

American Psychologist, 55, 5−14, 2000 

SELIGMAN, M. E. P. Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize 

your potential for lasting fulfillment. New York: Free Press, 2002 

SHAMIR, B.; EILAM, G.  “What's your story?” A life-stories approach to authentic 

leadership development. The Leadership Quarterly, 16, 395−417, 2005. 

SILVIA, P. J.; DUVAL, T. S. Objective self-awareness theory: Recent progress and enduring 

problems. Personality and Social Psychology Review, 5, 230–241, 2005 

SMITH, P.; PETERSON, M.; SCHWARTZ, S. Cultural values, sources of guidance, and their 

relevance to managerial behavior: a 47-nation study. Journal of Cross-Cultural 

Psychology, v. 33, n. 2, p. 188-208, 2002. 

SNYDER, C. R. (Ed.) Handbook of hope: Theory, measures, and applications. San Diego 

Academic Press, 2000 

SNYDER, C. R.; LOPEZ, S. J. (Eds.) Handbook of positive psychology. Oxford, UK 

Oxford University Press, 2002 

SPARROWE, R. T. Authentic leadership and the narrative self. The Leadership Quarterly, 

16(3), 2005 

STAIKOVIC, A. D.; LUTHANS, F. Social cognitive theory and self-efficacy: Going beyond 

traditional motivational and behavioral approaches. Organizational Dynamics, 26, 62–

74, 1998 



 

 
 

76 

TABACHNICK, B. ; FIDELL, L. S. Using multivariate statistics (3ª ed.). New York: 

Harper Collins, 1996 

TAMAYO, A. et al. Prioridades axiológicas e comprometimento organizacional. Psicologia: 

Teoria e Pesquisa, v. 17, n. 1, p. 27-35, 2001. 

TAMAYO, A. Portraits Questionnaire – PQ. Tradução para o português, manuscrito não 

publicado, 2002 

TAMAYO, A. Hierarquia de valores transculturais e brasileiros. Brasília: Psicologia: Teoria 

e Pesquisa, vol. 23, 2007. 

TAMAYO, A.; SCHWARTZ, S. H.. Estrutura motivacional dos valores. Psicologia: Teoria e 

Pesquisa, 9, p. 329-348, 1993.  

TEIXEIRA, M. L., MONTEIRO, R. Valores relativos a organizações e valores pessoais: 

qual a relação? Projeto de Pesquisa patrocinado pelo Mack Pesquisa. Núcleo de 

Estudos de Gestão Baseada em Valores. Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2004. 

TEIXEIRA, M. L. et al. Sentidos de vida: um estudo transcultural entre gestores brasileiros e 

portugueses. Organizações & Sociedade, Salvador, v. 13, n. 38, p. 15-30, jul./set. 2006 

THIRY-CHERQUES, H. R. Ética para executivos. Rio de Janeiro : Editora FGV, 2008 

THOMAS, W. I.; ZNANIECKI, F. El campesino polaco en Europa y en América. Madrid: 

Boletín Oficial del Estado, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2004.  

TICE, D. M.; WALLACE, H. M. The reflected self: Creating yourself as (you think) others 

see you. In M. R. Leary, & J. P. Tangney (Eds.), Handbook of self and identity (pp. 

91–105). New York: Guilford Press, 2003 

WALUMBWA, F.; AVOLIO, B.; GARDNER, W.; WERNSING, T.; PETERSON, S. 

Authentic Leadership: Development and Validation of a Theory-Based Measure. 

Journal of Management, vol. 34, n. 1, p. 89-126, 2008. 

ZANINI, M. T. A liderança eficaz – contexto brasileiro. in: Liderança baseada em valores: 

caminhos para a ação em cenários complexos e imprevisíveis. Carmen Migueles & 

Marco Tulio Zanini (org.). Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 



 

 
 

77 

 
ANEXO I 

O questionário utilizado para a coleta de dados deste estudo, compunha-se de três partes: 

1) A primeira parte reuniu os dados demográficos tais como faixa etária, escolaridade, 

gênero, cargo ou função, tipo de empresa em que trabalha e se possui subordinados. 

2) A segunda parte aglutinou as questões relativas à Liderança Autêntica – LA, cujo 

questionário utilizado foi o Authentic Leadership Questionnaire - ALQ (AVOLIO, 

GARDNER E WALUMBRA, 2007) em língua portuguesa. Esse questionário é 

composto de 16 itens, avaliados em escala de 5 pontos, variando de 0 – Nunca a 4 – 

frequentemente, senão sempre. No referido questionário, cada grupo de perguntas têm 

objetivo de medir aspectos diferentes das características de LA. As perguntas de 

número 1 a 5 medirão a dimensão Transparência, as de 6 a 9 a dimensão Moral e 

Ética, 10 a 12 o Processamento Equilibrado e, as de número 13 a 16, a dimensão 

Autoconhecimento. 

3) A terceira parte englobou as questões relativas à estrutura de valor do respondente. Foi 

utilizado o questionário PQ, com escala de seis pontos (SCHWARTZ, 2002a)  e 

traduzido por (TAMAYO, 2002 - sem publicação). O questionário é composto de 40 

itens avaliados em escala de 6 pontos, variando de – 0 – Nada; a 6 – Totalmente.  

 

Pesquisa sobre Comportamento Organizacional – Instrumento de Coleta de Dados  

Este é um instrumento de coleta de dados para uma pesquisa que visa melhor entender o 

comportamento das pessoas no ambiente das empresas. 

Ele se compõe de 03 (três) partes: a primeira - Informações sobre o respondente – tem o 

objetivo de qualificar e identificar o perfil demográfico do(a) respondente. A segunda parte é 

composta de 16 (dezesseis) perguntas e a terceira parte de 40 (quarenta) perguntas. Suas 

respostas são rápidas e intuitivas, e não levaram mais que alguns minutos. 

É fundamental que as respostas sejam verdadeiras e que todo o questionário seja respondido, 

sob pena de sua invalidação para a presente pesquisa. 

Desde já, este pesquisador agradece os preciosos minutos que você investirá, contribuindo 

com o objetivo de nossa pesquisa. 

Obrigado! 
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Parte 01 - Informações sobre o respondente: 

1.  Você coordena o trabalho de outra(s) pessoa(s)?   Sim (   ) Não (   ) 

Obs: Em caso positivo (SIM) siga respondendo a esse questionário de pesquisa, em caso 

negativo (NÃO) não é necessário prosseguir. 

2. Qual a sua idade?      

Até 25 anos (   )      26 a 35 anos (  )          36 a 45 anos (   )         Acima de 46 anos (   ) 

3. Sexo do respondente? M (   )  F (   )  

4. Qual a sua escolaridade? 

Fundamental (   ) Nível Médio (   ) Superior inc. (   ) Superior (   )  Pós-graduado (   ) 

5. Qual o cargo que mais se assemelha à posição que você  ocupa no organograma da 

instituição onde trabalha?    

Encarregado/Supervisor (   )      Coordenador/Gerente (   )          Diretor/Presidente (   )       

outro (   )  

6. Qual o tipo de empresa em que você trabalha?    

Privada (   )          Pública (   )            ONG (   )             outro (   ) 

 

Parte 02 – Questionário (16 perguntas) 

Pense no seu comportamento no exercício de suas atividades profissionais. Por favor, 

refira a frequência com que você adota os seguintes comportamentos. Utilize a escala, 

colocando à frente de cada afirmação o algarismo correspondente a sua resposta. 

Escala 

0 – Nunca 
1 – Uma vez por outra 
2 – Por vezes 
3 – Com algma frequencia 
4 – Frequentemente, se não sempre. 

 

1. Digo exatamente o que penso. 
2. Assumo os erros que cometo. 
3. Encorajo todos a dizer o que pensam. 
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4. Digo as duras verdades. 
5. Mostro as emoções que correspondem ao que sinto. 
6. As minhas ações são consistentes com minhas crenças. 
7. Tomo decisões baseado(a) em meus valores fundamentais. 
8. Peço para os subordinados tomarem posições de acordo com os seus valores 

essenciais. 
9. Tomo decisões difíceis baseado(a) em elevados padrões éticos. 
10. Solicito pontos de vista que questionem as minhas posições mais profundas. 
11. Analiso informação relevante antes de tomar uma decisão. 
12. Ouço cuidadosamente todos os pontos de vista antes de tirar conclusões. 
13. Procuro obter informações (feedback) das pessoas para melhorar as interações com 

elas. 
14. Tenho uma noção clara do modo como os outros encaram as minhas capacidades. 
15. Sei quando é altura de reavaliar as minhas posições em assuntos importantes. 
16. Compreendo como as minhas ações têm impacto nos outros. 

 

Parte 03 – Questionário (40 perguntas) 

Nesta seção apresentam-se as características de algumas pessoas. Por favor, assinale 

utilizando a escala ao lado, o quanto você se identifica com a pessoa descrita. 

0. Não me identifico em nada com essa pessoa 5. Identifico-me totalmente com essa pessoa. 

1. Pensar em novas idéias e ser criativa é importante para essa pessoa. Ela gosta de fazer as 
coisas de forma personalizada e original. 

2. Ser rica é importante para essa pessoa. Ela quer ter muito dinheiro e possuir coisas caras. 

3. Essa pessoa acredita que é importante que todas as pessoas do mundo sejam tratadas com 
igualdade. Ela acredita que todos deveriam ter oportunidades iguais na vida. 

4. É muito importante para essa pessoa demonstrar as suas competências. Ela quer que as 
pessoas a admirem por aquilo que ela faz. 

5. É importante para essa pessoa viver num ambiente seguro. Ela evita qualquer atitude que 
possa colocar a sua segurança em perigo. 

6. Essa pessoa acha que é importante fazer várias coisas diferentes na vida. Ela procura ter 
sempre novas experiências. 

7. Essa pessoa acredita que todos deveriam fazer o que lhes é mandado. Ela acredita que as 
pessoas deveriam seguir sempre as regras, mesmo quando não há monitoramento. 

8. É importante para essa pessoa ouvir aqueles que são diferentes dela. Mesmo quando não 
concorda com eles, ainda procura entendê-los. 

9. Essa pessoa acha que é importante não querer mais do que se tem. Ela acredita que as 
pessoas deveriam estar satisfeitas com o que têm. 

10. Essa pessoa procura todas as oportunidades para se divertir. É importante para ela a 
satisfação dos seus desejos. 

11. É importante para essa pessoa tomar as suas próprias decisões sobre o que faz. Ela gosta 
de ser livre para planejar e escolher suas atividades. 
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12. É muito importante para essa pessoa ajudar as pessoas que estão à sua volta. Ela quer 
cuidar do bem-estar delas. 

13. Ser bem-sucedida é importante para essa pessoa. Ela gosta de impressionar os outros. 

14. A segurança do seu país é muito importante para essa pessoa. Ela acha que o Governo 
deveria estar mais atento a ameaças internas ou externas. 

15. Essa pessoa gosta de arriscar. Ela está sempre à procura de novas aventuras. 

16. É importante para essa pessoa ter um comportamento correto. Ela quer evitar atitudes que 
os outros considerem ser erradas. 

17. Liderar é importante para essa pessoa. Ela quer que as pessoas façam o que ela manda. 

 

O quanto você se identifica com a essa pessoa? Nada - Totalmente 
18. É importante para essa pessoa ser fiel aos seus amigos. Ela quer dedicar-se às pessoas que 
estão mais próximas de si. 

19. Essa pessoa acredita, com convicção, que todos deveriam preservar a natureza. Cuidar do 
meio ambiente é importante para ela. 

20. Ser religiosa é importante para essa pessoa. Ela esforça-se para seguir a sua fé e as suas 
crenças religiosas. 

21. É importante para essa pessoa que tudo esteja organizado e limpo. Ela não gosta de ver as 
coisas desordenadas. 

22. Essa pessoa acha que é importante explorar novos interesses e oportunidades. Ela gosta de 
ser curiosa. 

23. Essa pessoa acredita que todos deveriam viver em harmonia. Promover a paz entre todos 
os grupos no mundo é importante para ela. 

24. Essa pessoa acha que é importante ter ambição. Ela quer demonstrar as suas capacidades. 

25. Essa pessoa acha que é melhor fazer as coisas de forma tradicional. É importante para ela 
preservar os costumes transmitidos por seus antepassados. 
26. Aproveitar os prazeres da vida é importante para essa pessoa. Ela gosta de satisfazer as 
suas vontades. 

27. É importante para essa pessoa compreender as necessidades dos outros. Ela tenta apoiar os 
seus amigos mais próximos. 

28. Essa pessoa acredita que os seus pais e os idosos devem ser sempre respeitados. É 
importante para ela lhes ser obediente. 

29. Essa pessoa quer que todos sejam tratados com justiça, mesmo aqueles que ela não 
conhece. É importante para ela proteger os mais fracos na sociedade. 

30. Essa pessoa gosta de surpresas. É importante para ela ter uma vida emocionante. 

31. Essa pessoa esforça-se para não ficar doente. Estar saudável é importante para ela. 

32. Progredir na vida e acreditar no seu valor pessoal é importante para essa pessoa. Ela 
empenha-se em fazer tudo melhor que os outros. 

33. Perdoar as pessoas que a magoaram é importante para essa pessoa. Ela tenta ver o que há 
de bom nelas e procura não demonstrar rancor. 
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34. É importante para essa pessoa ser independente. Ela gosta de ser autosuficiente. 

35. Contar com um Governo estável é importante para essa pessoa. Ela preocupa-se com a 
preservação da ordem social. 

36. É importante para essa pessoa ser educada para com os outros. Ela procura nunca 
incomodar ou irritar as outras pessoas. 

37. Essa pessoa quer aproveitar a vida. Divertir-se é muito importante para ela. 

38. É importante para ela ser humilde e modesta. Ela tenta não chamar atenção para si. 

39. Essa pessoa gosta de ser a única a tomar decisões. Ela gosta de liderar. 

40. É importante para essa pessoa a adaptação à natureza. Ela acredita que ninguém deveria 
modificar a natureza. 
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