
1 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ 

PROGRAMA DE MESTRADO EM COOPERATIVAS  

ESCOLA DE NEGÓCIOS 

 

 

 

PATRICIA PIZZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DOS ESTILOS DE LIDERANÇAS TRANSFORMACIONAL E 

TRANSACIONAL NO NÍVEL DE COMPROMETIMENTO DE UMA COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DO SUL DO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2017 



2 

 

PATRICIA PIZZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DOS ESTILOS DE LIDERANÇAS TRANSFORMACIONAL E 

TRANSACIONAL NO NÍVEL DE COMPROMETIMENTO DE UMA COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DO SUL DO BRASIL 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada como 
requisito parcial para obtenção do grau de 
Mestre pelo Programa de Pós-Graduação 
em Gestão de Cooperativas, da Escola de 
Negócios da Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná. 
 

Orientador: Prof. Dr. Alex Sandro Quadros 
Weymer. 
 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2017 

  

  

 

  

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dados da Catalogação na Publicação 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
Sistema Integrado de Bibliotecas – SIBI/PUCPR 

Biblioteca Central 
Giovanna Carolina Massaneiro dos Santos – CRB 9/1911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Pizzi, Patricia   

P695i 
2017 

A influência dos estilos de lideranças transformacional e transacional no 
nível de comprometimento de uma cooperativa de crédito do sul do Brasil / 
Patricia Pizzi ; orientador: Alex Sandro Quadros Weymer. – 2017. 

      132 f. : il. ; 30 cm 

        

      Dissertação (mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 

 Curitiba, 2017      

      Bibliografia: f. 121-127 

       

      1. Cooperativas de crédito - Brasil. 2. Liderança. 3. Responsabilidade.  
I. Weymer, Alex Sandro Quadros. II. Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná. Programa de Pós-Graduação em Gestão de Cooperativas. III. Título. 
 

  

                                                                 CDD 20. ed. – 334.20981     

  





3 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Quero agradecer primeiramente a Deus, que em sua infinita bondade me 

deu saúde, paciência, sabedoria e disposição para continuar caminhando e 

seguindo em frente, mesmo com algumas barreiras pelo caminho. Ele me fez ver 

que a cada novo obstáculo eu me tornava mais forte e com vontade de continuar 

seguindo o meu caminho para conseguir meus objetivos. 

Quero agradecer ao meu esposo e filho, por entenderem meus diversos 

momentos de falta e me darem força e motivação para continuar. 

Ao meu colega Ranilson por me ajudar na tabulação e análise dos dados 

qualitativos. 

Agradeço ao meu orientador o professor Dr. Alex Sandro Quadros 

Weymer pela correção deste trabalho e contribuir com seu conhecimento 

durante a elaboração do mesmo. 

Aos amigos que estarão sempre presentes em minha vida e memória, 

através de seus compenheirismos demonstrados. 

 



4 

RESUMO 

 

O objetivo do presente estudo foi verificar qual a relação entre os estilos de lideranças 
transformacional e transacional podem influenciar no nível de comprometimento dos 
colaboradores de uma cooperativa de crédito. Para esse propósito, os dados foram 
obtidos por meio de questionários desenvolvidos a partir de construtos da literatura 
especializada sobre estilos de liderança e comprometimento, notadamente com base 
nos trabalhos de  (Matos, 2012),  Meyer e Allen (1990; 1997) e Guiomar (2011), 
respectivamente. O quadro teórico-empírico se apoiou no fato de que o 
comprometimento dos colaboradores de uma organização está relacionado tanto a 
liderança transformacional quanto a liderança transacional, especialmente no 
sociedades cooperativas, nas quais parece existir expectativas de comportamentos 
comuns a partir de valores compartilhados previamente estabelecidos, bem como de 
expectativas relacionadas a desempenho numa perspectiva calcutiva. A estratégia de 
pesquisa é do tipo survey de caráter predominantemente quantitativo. Também foram 
utilizados dados qualitativos direcionados aos gestores com o objetivo de apoiar e 
aprofundar explicações sobre as realações identificadas. Para mensurar a Liderança 
transformacional e transacional a medida mais conhecida é o Multifactor Leadership 
Questionnaire (MLQ), desenvolvido por Bass em 1985 e aplicado a todos os 
colaboradores da Coopcrédito, numa tentativa de senso, totalizando 120 respondentes. 
Foi possível concluir que, na perspectiva dos liderados, tanto a liderança transacional 
quanto a liderança transformacional podem influenciar no nível de comprometimentos 
dos colaboradores, não havendo diferença estatística significativa entre o estilo de uma 
ou outra liderança no comprometimento. Por meio dessa pesquisa foi possível concluir 
que a liderança transformacional  apresentou uma correlação de 29,1% com a 
dimensão normativa do grau de comprometimento, uma correlação de 14,3% com a 
dimensão calculativa do comprometimento e 0,01% com a dimensão afetiva 
do comprometimento.  As relações seguem a mesma ordem para a liderança 
transacional, com uma diferença pelas correlações tem percentuais um pouco mais 
baixo, observa-se uma correlação com a dimensão normativa de 21,5%, em seguida 
com a dimensão calculativa de 13,2% e por fim com a dimensão afetiva de 0,29%. 
Nesse sentido, conclui-se que o líder transacional caracteriza-se por responder a 
problemas da organização de um maneira impessoal. Este líder adota decisões 
racionais, coordena e facilita o trabalho da sua equipe. Por outro lado, o líder 
transformacional busca identificar potenciais motivações nos seus liderados, pela 
satisfação das suas necessidades mais elevadas, bem como pelo total envolvimento do 
seu subordinado. No contexto do cooperativismo de crédito, tal inferência parece 
pressupor que existe um equilíbrio das respostas em relação às expectativas de 
resultados e valores cooperativistas, intermediados pelos líderes da cooperativa de 
crédito analisada. 
 
Palavras-chave: Comprometimento. Liderança. Transformacional. Transacional. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present study was to verify the relationship between the 
transformational and transactional leadership styles that may influence the level of 
commitment of the employees of a credit union. For this purpose, the data were 
obtained through questionnaires developed from the specialized literature on leadership 
styles and commitment, notably based on the work of Meyer and Allen (1990, 1997) and 
Guiomar ( 2011), respectively. The theoretical-empirical framework was based on the 
fact that the commitment of an organization's collaborators is related to both 
transformational leadership and transactional leadership, especially in cooperative 
societies in which there seems to be expectations of common behaviors based on 
shared values previously established, As well as performance-related expectations from 
a lean perspective. The research strategy is of the survey type of predominantly 
quantitative character. We also used qualitative data directed to managers with the 
objective of supporting and deepening explanations about the identified situations. In 
order to measure transformational and transactional leadership, the most well-known 
measure is the Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ), developed by Bass in 1985 
and applied to all Coopcrédito employees, in a sense attempt, totaling 120 respondents. 
It was possible to conclude that, from the perspective of the leaders, both the 
transactional leadership and the transformational leadership can influence the level of 
commitment of the employees, and there is no significant statistical difference between 
the style of one or the other leadership in the commitment. Through this research it was 
possible to conclude that the transformational leadership presented a correlation of 
29.1% with the normative dimension of the degree of impairment, a correlation of 14.3% 
with the calculative dimension of the impairment and 0.01% with the affective dimension 
Commitment. The relationships follow the same order for transactional leadership, with 
a difference in correlations with slightly lower percentages, a correlation with the 
normative dimension of 21.5%, followed by a calculative dimension of 13.2% and Finally 
with the affective dimension of 0.29%. In this sense, we conclude that the transactional 
leader is characterized by responding to organizational problems in an impersonal way. 
This leader takes rational decisions, coordinates and facilitates the work of his team. On 
the other hand, the transformational leader seeks to identify potential motivations in his 
or her people, for the satisfaction of their higher needs, as well as for the total 
involvement of their subordinate. In the context of credit cooperativism, such an 
inference seems to presuppose that there is a balance of responses in relation to 
expectations of results and cooperativist values, mediated by the leaders of the credit 
cooperative analyzed. 
 
Keywords: Commitment. Leadership. Transformational. Transactional. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A liderança pode ser conceituda inicialmente como a influência interpessoal 

desempenhada numa determinada ocasião e dirigida por meio do processo de 

comunicação humana para a consecução de um ou mais objetivos específicos, que o 

autor cita como: influência, situação, processo de comunicação e objetivos a alcançar. 

Neto (2004) a define em termos de contribuições para que os objetivos propostos 

sejam alcançados pela equipe. Diante disso, um líder necessita ter algumas 

habilidades diferentes de pessoas comuns como, por exemplo: ver além da situação 

imediata enquanto outros veem apenas acontecimentos isolados; mudar seu 

comportamento sempre que necessário; conseguir inspirar outros a juntar-se a ele na 

caminhada; ter e transmitir confiança às pessoas e saber como desafiar de maneira 

correta os colaboradores conseguindo que eles encontrem uma razão para o trabalho e 

com isso ajudem o líder a responder as questões e encontrar soluções referentes aos 

problemas que surgem durante o trabalho diário (Neto, 2004). 

As teorias de liderança pertinentes ao comportamento demonstram 

principalmente que não tem um estilo específico totalmente aceito. Alguns autores 

defendem que, por vezes, os administradores apresentam certas dificuldades em 

definir qual o modo de ação mais propício para lidar com determinado problema 

característico e não têm confiança se devem assumir ou transmitir a autoridade da 

mesma nos seu subordinados (Araújo, 2011). 

A liderança tansformacional emerge nos anos 1980 como um fato susceptível de 

dirimir este conflito. Se destaca pelo estilo de liderança que tem vindo a ser cada vez 

mais referido na literatura, muito devido aos resultados que comumente proporciona 

aos mais diferentes níveis (individual, grupal e/ou organizacional). Surgiu também um 

revigorado interesse nas pesquisas sobre liderança que parecem resultar, em parte, da 

aceitação da distinção entre liderança transacional e liderança transformacional, com 

particular ênfase nesta última (Agostinho, 2014).  

Para Rosa (2014) um líder é transacional quando o comandado é compensado ao 

atingir acordos, metas ou padrões pré determinados. Entretanto, se o líder é limitado a 

tal comportamento, o comandado ou seguidor sentirá limitações no que se refere 

somente ao que foi delimitado inicialmente. Assim sendo, os líderes necessitam de 

maneira igualitária estimular em seus liderados o sentido de autorealização, que é uma 

atitudes do líder transformacional. 
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Ser líder em um mundo de constantes transformações e na era globalizada é um 

desafio para futuros administradores que precisam de profissionais que tenham 

condições de liderar seus colaboradores a um resultado. Diante disso, surge o 

questionamento qual o estilo de liderança mais apropriado para uma cooperativa de 

crédito? Ou, levando em conta os estilos de liderança transformacional e transacional, 

qual desses dois estilos influenciam mais no comprometimento dos colaboradores 

dessa cooperativa?  

As cooperativas de crédito compõe atualmente uma vasta fatia do mercado 

financeiro regional, competindo igualmente com grandes instituições financeiras, desse 

modo é importante identificar qual o estilo de liderança que melhor influência no 

comprometimento dos colaboradores. 

Este estudo também tem o objetivo de identificar  o grau de comprometimento dos 

liderados. Assim é importante destacar que o comprometimento pressupõe um 

sentimento total de responsabilidade na transformação de metas e objetivos em 

realidade (Mariano et al., 2014), ou seja, quando há o comprometimento como trabalho 

fica mais fácil alcançar os objetivos transformando as metas em realidade e 

aumentando a produtividade. 

O comprometimento pressupõe “um sentimento total de responsabilidade na 

transformação das metas e objetivos em realidade”, ou seja, quando há o 

comprometimento com o trabalho fica mais fácil alcançar os objetivos, transformando 

as metas em realidade e aumentando a produtividade (Mariano et al., 2014). 

Diante disso o objetivo e problema deste estudo se delimitou em identificar de que 

maneira a liderança transformacional e transacional podem influenciar no 

comprometimento dos colaboradores de uma cooperativa de crédito.  

 

1.1 TEMA DA PESQUISA 

 

Comprometimento Organizacional em Colaboradores de uma Cooperativa de 

Crédito. 

 

1.2 PROBLEMA E RELEVÂNCIA DE PESQUISA 

 

A partir das considerações precedentes, pretende-se analisar neste estudo o 

seguinte problema: qual a relação entre a liderança transformacional e transacional 

podem influenciar no comprometimento dos colaboradores de uma cooperativa de 
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crédito? 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA  
 

1.3.1 Objetivos geral e específicos  
 

Objetivo geral 

 

Verificar qual a relação da liderança transformacional e transacional e sua 

influência no comprometimento dos colaboradores de uma cooperativa de crédito. 

 

Objetivos específicos  
 

1. Identificar os estilos de lideranças transformacional e transacional; 

2. Identificar o grau de comprometimento dos liderados; 

3. Verificar a relação entre os estilos de lideranças e o grau de 

comprometimento. 

 

1.4 JUSTIFICATIVAS TEÓRICA E PRÁTICA  

 

Desde os tempos mais antigos as organizações se interessam pela liderança e 

procuram entender como ela se manifesta ou pode ser exercida nos mais diversos 

contextos. 

O estudo da liderança nas organizações está diretamente relacionado ao 

gerenciamento da mudança e a influência sobre o direcionamento das pessoas. No 

mundo dinâmico da atualidade, as organizações necessitam de líderes para atingirem 

os resultados esperados.  

A forma como líder exerce sua liderança pode fazer a diferença para a 

organização, principalmente no que rege ao comprometimento das pessoas. 

O comprometimento dos indivíduos com as organizações é uma busca constante 

na atualidade, as empresas buscam profissionais que assumam seu trabalho como 

desafios e lutem pelos melhores resultados das organizações (Medeiros, 2003). 

 Identificar de que maneira a liderança transformacional e transacional podem 

influenciar no comprometimento dos colaboradores de uma cooperativa de crédito 

possibilitará aos executivos  o entendimento sobre as relações que a liderança 

transformacional e transacional possuem com o comprometimento dos colaboradores, 
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possibilitando um diagnóstico para adotar estratégias que possibilitem maior 

comprometimento dos colaboradores. 

Também justifica-se a escolha do tema deste estudo por entender que as 

cooperativas representam muito para a economia brasileira e mundial e também pelo 

fato deste Mestrado estar voltado a gestão profissional. 

A finalidade dessa pesquisa é identificar as relações existentes entre a liderança 

transformacional e transacional e o comprometimento organizacional, de forma a 

contribuir com o entendimento de que a liderança numa organização pode impactar, ou 

não, o comprometimento dos colaboradores.  

Nesse contexto apresentam-se as razões de ordem teórica e prática que 

justificam a realização do presente estudo. 

  

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A presente dissertação está estruturada da seguinte maneira: 

A primeira parte do estudo apresenta-se organizado a introdução com os 

objetivos, justitificativa e estrutura da dissertação. 

Na segunda seção a revisão teórica acerca da problemática em estudo e 

subdivide-se em nas teorias da liderança, focando depois na liderança transformacional 

e transacional. Em seguida, apresenta-se a revisão teórica do tema comprometimento 

organizacional, descrevendo sobre o comportamento atitudinal incidindo no Modelo das 

Três Componentes do Comprometimento Organizacional de Meyer e Allen (1991). Na 

sequencia, situa-se o problema de pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos, 

as justificativas teórica e prática, bem como a estrutura do trabalho.  

Na terceira seção destaca-se os procedimentos metodológicos que nortearam  a 

pesquisa. Serão apresentadas as questões de pesquisa, delimitação do campo de 

pesquisa, as variáveis, as definições constitutivas e operacionais, bem como, o 

delineamento da pesquisa, a definição da população e da amostra em estudo, bem 

como as fontes e o tratamento dos dados coletados. 

E, na quarta seção são apresentados os resultados estatísticos da pesquisa 

quantitativa. 

Na quinta seção a análise de dados, onde se desenvolveu a verificação das 

qualidades métricas de todos os instrumentos utilizados e, posteriormente procedeu-se, 

à análise que teve por objetivo testar as hipóteses, inicialmente, formuladas. Na 

sequência, são apresentados a análise dos dados, incluindo a correlação das 
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variáveis, discussão dos resultados em consonância com a literatura e posteriormente 

concluindo com as respostas ao problemas e aos objetivos do estudo. 

A dissertação encerra-se com as considerações finais e apresentação das 

referências teóricas utilizadas e com os apêndices, os quais serviram de apoio para 

análise deste trabalho. 
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2 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 

Tendo como tema o Comprometimento Organizacional de Colaboradores de uma 

Cooperativa de Crédito desenvolve-se este item inicial com a pretensão de analisar o 

cooperativismo, a Liderança, Liderança Transformacional e Liderança Transacional, 

Comprometimento Organizacional e os principais modelos de comprometimento 

organizacional idealizados por Meyer et al (1996), entre outros assuntos pertinentes ao 

estudo.  

 

2.1 COOPERATIVISMO DE CRÉDITO 
 

  

A cooperativa tem seus conceitos vistos pelos principais autores consultados 

entre eles Silva et al (2015); Frans e Azambuja, 2010) “como uma associação de 

pessoas, em bases democráticas, que se unem com o objetivo de atender a certas 

necessidades econômicas fundamentais”, manifestando duas dimensões básicas, 

sendo elas: (1) instituição política, interessada na organização e promoção social de 

seus membros e, ao mesmo tempo, (2) empreendimento econômico, que objetiva 

produzir algum bem ou serviço dentro de um grau relativo de eficiência econômica. As 

cooperativas buscam achar um recurso simples e prática para desordens viventes 

entre as citadas características: a do cidadão, que enfatiza o bem público e a 

responsabilidade social, e a do ator econômico, interessado na produção eficiente de 

bens ou serviços. Dessa forma, as mesmas assumem, devido aos seus princípios 

doutrinários, a dupla função de associação, social, enquanto reunião de pessoas, e de 

empresa, enquanto reunião de capital. Por outro lado, os cooperados também 

adquirem um duplo papel de donos e de usufrutuários do empresa. Diante das 

características típicas dessas instituições, em muitos casos, acontece o processo de 

autogestão, de modo que essas organizações são geridas pelos próprios 

donos/usuários (Silva et al., 2015). 

Nota-se que desde o início da civilização a cooperação esteve presente. Desde 

seu primitivismo, usavam-se da cooperação para conseguir seus objetivos. Contudo, a 

partir da evolução do homem, sua natureza acabou sendo transformada, aparecendo a 

figura do intercessor, do explorador de patrimônio e de força de trabalho alheio (Frans 

e Azambuja, 2010). 

Desde os primórdios da humanidade é que o cooperativismo e as formas de 

cooperação se fazem presente na vida das pessoas. Há registros de que a cooperação 
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e a associação solidária desde e Pré-história da civilização, em tribos indígenas ou em 

antigas civilizações como os babilônicos (Bialoskorski Neto, 2012, p.4). 

 O mesmo autor ainda destaca que na Idade Média, nos mosteiros cristãos, no 

século XIV na Rússia e entre os povos eslavos, a cooperação surge de modo claro, no 

smir, nas zadrugas ou no artel, todas as formas de cooperação em comunidades 

coletivas agrícolas e de pescadores (Bialoskorski Neto, 2012, p.4). 

 Para Franz e Azambuja (2010, p.20): 

 

Desde os primórdios, a cooperação tem se mostrado presente. Entretanto, o 
modelo de cooperativa , na forma como hoje são conhecidas as sociedades 
cooperativas, surgiu em 28 de outubro de 1844, na cidade inglesa de 
Rochdale, época em que o Estado passava por uma séria crise social, 
agravada pelas repercussões da Revolução Industrial. 
 

Complementa Bialoskorski Neto (2012, p.4) no final do século XVIII e início do 

século XIX, o continente europeu mergulha na chamada Revolução Industrial e está 

sob a concepção do liberalismo econômicos dos autores clássicos. Em meio a isso, 

pensadores da escola clássica como Adam Smith reagiram as tiranias sociais que 

ocorreram na Europa no período da Revolução Industrial, “em que os trabalhadores 

eram explorados de forma brusca pela indústria emergente, indicando que a existência 

do lucro e da propriedade privada eram os principais motivos econômicos para a 

exploração desses trabalhadores”. 

São diversas as formas de cooperação entre os homens que foram conhecidas 

desde a antiguidade. O cooperativismo moderno, entretanto, na forma como 

atualmente são apreciadas as sociedades cooperativas, surgiu em 1844, na cidade 

inglesa de Rochdale, quando 28 tecelões fundaram uma cooperativa de consumo. 

(Pagnussatt, 2004, p.13). 

 Desse modo, as cooperativas de crédito tiveram seu início com a constituição de 

28 de outubro de 1844 da “Rochdale Society of Equitabel Pioneers”, criada por 

operários da tecelagem, na Inglaterra, que tinham como principal finalidade a compra 

em comum dos bens de consumo doméstico, comprar ou construir casas, fabricar 

artigos e adquirir ou arrendar campo, dando início a um novo modelo de organização 

econômica, que seriam as Cooperativas de Crédito (Pagnussatt, 2004, p.13). 

Criadas por Raiffeisen em 1864 as cooperativas de crédito tinham a 

responsabilidade ilimitada e solidária dos associados, a singularidade de votos dos 

sócios, não importando o número de quotas-parte, a área de atuação restrita, a 

ausência de capital social e a não-distribuição de sobras, excedentes ou dividendos. 

Ainda hoje, esse tipo de cooperativa é bastante popular na Alemanha (PINHEIRO, 
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2008, p. 21). 

O cooperativismo de crédito no Brasil iniciou-se no ano de 1902, na localidade de 

Linha Imperial, Nova Petrópolis no Rio Grande do Sul, através da iniciativa de pessoas 

desta comunidade, formada por produtores rurais. Esta cooperativa ainda existe com o 

nome de SICREDI Pioneira, atuando em 19 municípios da Serra Gaúcha, destacando-

se entre as maiores do país (Pagnussatt, 2004, p. 22). 

Segundo o Banco Central do Brasil (2012, p.10) a primeira norma que disciplinou 

as sociedades cooperativas no país, foi o Decreto do Poder Legislativo 1.637 de 5 de 

janeiro de 1907. Em que as cooperativas poderiam organizar-se segundo as 

sociedades anônimas, sociedades em nome coletivo ou em comandita, sendo regidas 

pelas leis específicas (art. 10). 

Na sequência com a entrada da Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964, as 

cooperativas de crédito, foram igualadas às demais instituições financeiras, sendo 

fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil.  

A Resolução 11, de 20 de dezembro de 1965, autorizou a composição e o 

funcionamento das cooperativas de crédito sob duas formas:  

a) cooperativas de crédito de produção rural com objetivo de operar em crédito e;  

b) cooperativas de crédito com quadro social formado unicamente de 

colaboradores de uma determinada empresa ou entidade pública ou privada 

(Banco Central Do Brasil, 2012, p.22). 

A atual Lei 5.764 de 16 de dezembro de 1971, estabeleceu o regime jurídico atual 

das sociedades cooperativas, determinando as cooperativa na forma de “sociedade de 

pessoas, de natureza civil e mantendo a fiscalização e o controle das cooperativas de 

crédito e das seções de crédito das agrícolas mistas com o Banco Central do Brasil 

(Banco Central Do Brasil, 2012, p.23).  

Segundo destaca Pagnussatt, as cooperativas de crédito são: 

 
[...] sociedades de pessoas, instituídas  com a finalidade de prestar serviços 
financeiros aos seus associados, na forma de ajuda recíproca, embasada em 
valores como igualdade, equidade, solidariedade, democracia e 
responsabilidade social. Além da prestação de serviços comuns, objetivam 
amortecer desigualdades sociais, promover o acesso aos serviços financeiros, 
alastrar o espirito da cooperação e instigar a união de todos em prol do bem 
estar comum (Pagnussatt, 2004, p.13). 

 

 

Assim sendo denota-se que o cooperativismo de crédito trabalha com associados 

por isso, seu composto de preço é diferenciado das sociedades mercantis, os 

associados integralizam sua cota-capital tornam-se sócios e passam a ter o direito de 
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usufruir dos produtos e serviços com o mínimo custo possível, os custos atribuídos ao 

associados são definidos de acordo com o mercado e as condições que a cooperativa 

contrata o serviço, sendo público alvo as pessoas físicas que tenham interesse de fazer 

parte da sociedade, a maioria de seus associados faz parte do setor primário da 

economia a agricultura. 

 

 

2.2 LIDERANÇA 

 

Conduzir os negócios tornou-se um constante processo de adaptação em 

resposta às aceleradas e mutantes transformações do mercado global. Ambientes 

dinâmicos, incertos e complexos exigem das empresas constante (re) invenção, 

inovação e mudança na sua maneira de liderar e gerir o trabalho. Este estudo 

apresenta alguns conceitos de liderança, o que é uma tarefa desafiadora, pois vários 

são os enfoques encontrados na literatura disponível sobre o assunto. 

Almeida (2002), explica que desde os primórdios, as ações relacionadas a 

liderança são vistas como fundamentais para grandes alavancagens, estas 

relacionadas inicialmente com  a condução de exércitos em batalhas, conquistas de 

territórios, imposições de religiões entre outros. Nestas ações, grupos de pessoas se 

unem para um bem coletivo junto a este grupo há a carência de condutor para atingir o 

objetivo almejado, este ato vindo a ser motivado pelo líder que é o ser que materializa, 

direciona e motiva o grupo para alçar suas metas. Hoje, a liderança é vista em todos as 

domínios da vida humana, tendo em comum a figura do líder como um ser cativante, 

que desenvolve suas atitudes com vista para o futuro. 

A busca pelo conhecimento científico da liderança teve inicio nos primórdios  do 

século XX com investigações de Lewin, Lippit e White (1939citado em Almeida (2012). 

Ainda neste período segundo, Northouse (2007) as análises da liderança, passaram a 

serem realizadas frequentemente, decorrendo primordialmente para conhecer as 

características psicológicas dos líderes, e as divergências  que caracterizavam líderes 

e não líderes. 

Em meados do século XX as considerações  de liderança concentravam-se no 

desenho do líder, o qual desempenhava uma atitude diretiva sobre o comportamento 

dos liderados. De particular e centralizada no líder, a liderança passou a também 

analisar o conjunto de pessoas envolvidas no processo de influência (Foroni et al, 

2015). Palavras como objetivos, metas e resultados usados nos conceitos remetem à 

importância do alinhamento da liderança com as diretrizes organizacionais. Essa 
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importância é avigorada por autores como Day e Harrison (2007) que constataram por 

pesquisa bibliográfica para que liderança também pode assumir a forma de membros 

de equipe trabalhando coletivamente para constituir direção, provocar 

comprometimento e criar alinhamento (Forni et al., 2015). 

Observa-se pelas informações iniciais, que a liderança é um elemento complicado 

que envolve alguma (s) ou todas as características evidenciadas pelas diferentes 

definições formuladas ao longo dos tempos (Araújo, 2011). 

Uma boa liderança é essencial para o crescimento de qualquer organização e de 

seus funcionários, pelo fato de que sendo boa a liderança pode incentivar e fazer com 

que os liderados sintam-se e tomem para si a atividade desenvolvida na empresa como 

uma missão própria (Silva, 2015). 

Tradicionalmente, os estudos sobre liderança consideram esse fenômeno do 

ponto de vista individual, ou seja, o líder como indivíduo. São apresentados, assim, 

estudos voltados para traços de personalidade, interação envolvendo líderes e 

seguidores, adaptação de estilo a situações. Nos anos recentes, tem existido um 

debate no campo de estudos sobre liderança em relação às perspectivas de liderança 

como uma atividade coletiva, e não com foco nas atividades do líder (Vilas Boas e 

Davel, 2015). 

Tais visões baseiam-se na observação de que as atividades de liderança 

frequentemente envolvem mais de uma pessoa, e algumas organizações, na verdade, 

fazem arranjos formais para o compartilhamento de responsabilidades e tarefas de 

liderança, que é considerada como preferencialmente colaborativa (Vilas Boas e Davel, 

2015). A liderança compartilhada traz o conceito de que a liderança é um fenômeno 

distribuído entre os membros de uma equipe, com interdependência, relacionado a 

interações sociais e que propicia aprendizado (Fletcher e Käufer, 2003). 

Denis et al. (2012) abordam as formas de liderança que envolvem pluralidade, ou 

seja, a influência combinada de vários líderes em situações organizacionais 

específicas. São identificadas quatro correntes de estudos de liderança plural, com 

diferentes focos e pressupostos epistemológicos e metodológicos: compartilhamento 

da liderança em equipes; liderança conjunta no topo das organizações; propagação da 

liderança pelos variados níveis ao longo do tempo; e produção de liderança através da 

interação. 

Para Almeida (2012) na liderança autocrática o líder instigava a ações dos 

membros na tomada de decisões, nesta vislumbrava-se mais eficácia do grupo, já na 

liderança democrática o líder buscava organizar atividades, determinar o que cada 
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individuo podia fazer e o que não podia e o líder laissez faire tendia a ter um 

compromisso passivo, não tomava iniciativas nem avaliava. 

Com as pesquisas de liderança centralizando-se na situação, contexto e nos 

seguidores, passa-se a caracterização da situação e das circunstâncias em que o líder 

esta exposto, alternando-se desta maneira o tipo de liderança, avaliando então as 

variáveis de embate no contexto de líder e liderado. (Almeida, 2012). 

No modelo situacional, os atributos de uma liderança, dependem das 

circunstâncias que envolvem diversos momentos condicionados pelo ambiente 

organizacional a que se tem de reagir. O mesmo autor salienta que há três variáveis 

básicas para estremar o tipo de liderança a exercer: o líder, o subordinado e a situação, 

em que o nível de maturidade do subordinado é uma variável imprescindível para que o 

líder consiga idear a sua estratégia de ação (Bispo, 2013). 

Os distintos estudos sobre liderança desenvolvidos concluíram que era preciso 

algo mais complexo do que meramente isolar alguns traços ou comportamentos 

preferenciais do líder para prever o seu sucesso, levando a focalizar atenção nas 

influências situacionais (Araújo, 2011). 

Como complemento da abordagem situacional Almeida (2012), salienta para o 

entendimento da necessidade de os líderes adotarem comportamentos flexíveis, 

adaptando-se às situações, vislumbrando de maneira mais eficaz as constantes 

alterações de estados que ocorrem nas organizações. 

Agostinho (2014) entende que a liderança faz parte da personalidade, ou seja, 

para esta autora a liderança pode induzir obediência, na forma de exercício de 

influência, como comportamentos característicos, como meio para alcançar objetivos, 

ou como uma combinação destes variados elementos.  

Liderança é para Silva (2015) a capacidade de provocar a participação voluntária 

dos indivíduos ou grupos na prossecução de metas e objetivos delimitados. A liderança 

é ainda na visão deste autor, necessária em todos os tipos de organização humana, 

especialmente nas empresas e em cada um de seus departamentos. 

Caire (2012) explica que liderança é um comportamento que possibilita aos 

intercessores atingirem suas metas almejadas, sua finalidade é a articulação e 

manipulação de orientações estratégicas para atingir seus fins, levando em 

consideração as necessidades e desenvolvimento da satisfação dos colaboradores; em 

contra partida almejando dos colaboradores, comprometimento e envolvimento para 

atingir suas metas.  

O líder pratica  influência direta sobre os colaboradores, com aptidão para incitá-
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los a trabalhar como um staff , motivados aos desafios, na busca pelo desenvolvimento 

através dos melhores caminhos e soluções para o bem-estar peculiar e da organização 

(Almeida, 2012). 

Assim sendo dentro da perspectiva acima menciona, a liderança incide no uso 

da influência não coerciva para conduzir e coordenar as atividades de uma equipe, 

buscando o alcance dos objetivos desta equipe. 

Araújo (2011, p.15) entende que: 

 
[...] a liderança é um processo de influência que ocorre num sistema social e 
é partilhado por todos os seus membros, podendo qualquer um deles em 
determinado momento ou no âmbito de determinadas matérias, assumir 
uma posição de liderança não havendo assim, uma clara distinção entre 
líderes e seguidores 

 

A liderança é a capacidade de influenciar um grupo de pessoas. Almeida (2012) 

acredita que liderança é uma influência interpessoal exercida numa determinada 

ocasião e dirigida por meio do processo de comunicação humana para a consecução 

de um ou mais objetivos específicos, que o autor cita como: influência, situação, 

processo de comunicação e objetivos a alcançar. Neto (2004) a define em termos de 

contribuições para que os objetivos propostos sejam alcançados pela equipe. Para este 

autor, um líder necessita ter algumas habilidades diferentes de pessoas comuns como, 

por exemplo: ver além da situação imediata enquanto outros veem apenas 

acontecimentos isolados; mudar seu comportamento sempre que necessário; 

conseguir inspirar outros a juntar-se a ele na caminhada; ter e transmitir confiança às 

pessoas e saber como desafiar de maneira correta os colaboradores conseguindo que 

eles encontrem uma razão para o trabalho e com isso ajudem o líder a responder as 

questões e encontrar soluções referentes aos problemas que surgem durante o 

trabalho diário (Neto, 2004). 

Também Pieruccini (2002) vê a liderança como um processo que unifica 

variáveis a) do sujeito líder, como por exemplo, a maneira como ele internalizou 

relações de autoridade; b) o reconhecimento relacional, que diz respeito aos 

movimentos de reivindicar e conceder o poder na dinâmica dos processos 

interpessoais e grupais; e c) a aprovação coletiva, que consiste nas estratégias e 

práticas adotadas na organização para validar a ação da liderança. 

Assim sendo, entende-se que liderança é uma forma de influência, em que um 

sujeito atua para alterar o comportamento de outra pessoa, de forma intencional. Os 

líderes devem ter conhecimento, habilidades e atitudes para conseguir que seus 

colaboradores aceitem e acreditem em suas ideias por algum motivo, o qual pode ser a 
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forma que o mesmo encontrou para motivá-los a trabalhar, essa motivação na maioria 

das vezes é fazer com que os interesses do líder sejam os mesmos dos liderados e 

vice-versa. Agostinho (2014) acrescenta ainda, que o escopo do líder é atingir uma 

liderança eficaz, consonante a teoria da aceitação, as teorias contingenciais e 

situacionais de liderança, a pesquisa sobre a liderança eficaz prosseguem, tanto em 

termos teóricos,  métodos de pesquisa ou aplicações. 

 

2.3 TEORIAS DE LIDERANÇA 

  

Depois de anos de investigações sobre a liderança, a literatura não é totalmente 

unânime. Assim sendo, ainda hoje pesquisadores buscam uma resposta para saber 

qual o estilo de liderança mais apropriado e eficaz nas organizações. Porém, nos anos 

80 surgem as teorias integrativas, que reconhecem o importante contributo das teorias 

precedentes (Dias, 2011). 

A partir da década de 1980, a visão mecanicista da liderança deixou de ser tão 

acentuada, o líder deixou de ser visto apenas como aquele que conduz de forma 

mecânica, hierárquica e prescritiva, para ser visto como alguém que, de acordo com a 

realidade organizacional e os valores que lhe servem de apoio, determina o seu modo 

de agir. Dias ( 2011) lembra que este líder é líder cultural, uma vez que centra a sua 

ação na criação e gestão da cultura da organização. 

O ritmo acelerado de mudança em que as organizações tem se confrontado 

levaram a um estilo de liderança mais moldável e flexível. Os líderes com melhor 

adaptação trabalham mais eficientemente nestes ambientes para superar os desafios. 

Buscam soluções criativas para problemas complicados e, também, intencionam 

desenvolvê-las, de forma a garantir um leque mais extenso de responsabilidades da 

liderança (Agostinho, 2014). 

Para Araújo (2011) o líder transformacional consegue reconhecer e satisfazer no 

seu colaborador as suas necessidades. Dando-lhe um ambiente que favoreça o 

desenvolvimento e prosperidade de cada colaboradores, maximizando e ampliando as 

potencialidades de cada um, e ao mesmo tempo cria oportunidades e desenvolve 

culturas organizacionais de apoio ao crescimento de cada um. 

Desta forma, os líderes modernos necessitam se moldar a situação, adotando 

uma atitude de apoio aos seus colaboradores, dando-lhes uma visão, cultivando 

esperança, estimulando-os a pensar de forma inovadora, acrescentando de forma 

sistemática a comunicação. Todos estes fatores são particularidades da liderança 
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transformacional, que incentiva as forças organizacionais, eleva o nível de emprego, de 

satisfação e compromisso organizacional no mercado de trabalho (Agostinho, 2014). 

Já a liderança transacional envolve a atribuição de recompensas aos seguidores 

em troca de sua obediência. Ou seja, o líder reconhece as necessidades e desejos de 

seus subordinados e após isso, lhes mostra como eles podem ter suas necessidades 

satisfeitas em troca da execução das tarefas e da performance de cada um (Araújo, 

2011). 

 

2.3.1 Liderança transformacional 

 

Ao final dos anos 1970, Burns (1979) criou uma teoria que explica as diferenças 

entre os comportamentos dos líderes usando os termos liderança transacional e 

transformacional. Definidos por Burns como transacionais os sujeitos que enfatizam o 

trabalho padronizado e tarefas orientadas. Já os líderes transformacionais são os que 

identificam potencial em seus liderados (Souza e Tomei, 2008). 

A liderança transformacional foi estruturada em quatro dimensões, sendo a 

primeira a influência idealizada, que representa o componente emocional dessa 

abordagem. Ela descreve líderes que são um modelo para seus seguidores, que se 

identificam e procuram replicar seus comportamentos (Araújo, 2014). Esta dimensão é 

dividida em duas categorias, a influência idealizada atribuída, que corresponde às 

atribuições sobre o líder na perspectiva de seus seguidores, e a influência idealizada 

comportamental, que se refere ao comportamento desse líder observado por seus 

seguidores (Carnetiro et al., 2015) A segunda dimensão, motivação inspiracional, 

corresponde à capacidade de comunicar um elevado grau de expectativas, inspirando 

os seguidores, por meio da motivação, a compartilharem de sua visão e internalizarem 

um senso de missão (Araújo, 2014). A terceira dimensão, a estimulação intelectual, 

busca instigar a criatividade e inovação, a reflexão sobre os próprios valores e a 

solução de desafios cotidianos. Por último, a consideração individualizada, como a 

capacidade de oferecer atenção personalizada, aconselhando e provendo suporte aos 

seguidores, quando necessário (Carneiro et al., 2015). 

Assim de acordo com os autores acima mencionados a teoria da liderança 

transformacional foi abraçada pela literatura a partir dos anos 1980 como uma forma 

ativa de conseguir mudanças organizadoras, lembrando que os líderes 

transformacionais auxiliam a empresa a realinhar valores e normas para gerar 

mudanças (Souza  e Tomei, 2008).  
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Com a globalização, as organizações encaram um ambiente ativo, mudanças 

aceleradas a nível tecnológico, com um contínuo aumento do conhecimento, das 

transformações climáticas e uma grande busca por novos produtos e serviços.  Para 

crescer e resistir neste ambiente desafiador, as empresas tentam ampliar novas 

abordagens com a finalidade de obtiverem uma melhor performance.  A inovação 

admite que as organizações busquem oportunidades utilizando uma visão diferente, 

não somente do ponto de vista economicista, mas também como um meio de aumentar 

as suas capacidades e competitividade (Araujo, 2011). 

Essa atitude tende a surgir quando os seus componentes se sentem satisfeitos e 

justiçados, têm confiança na organização e nos seus decisores e sentem que a 

organização tem preocupação com o seu bem-estar. Assim sendo, destaca Rosa 

(2010, p.35) de que os líderes transformacionais motivam seus liderados a fazer mais 

do que inicialmente pretendiam ou julgavam ser possível e estabelecem expectativas 

desafiantes e de atuação superior ao padrão regular”. 

Dentre os autores que se dedicam em escrever sobre a liderança 

transformacional, seguramente dois dos mais importantes na visão dessa pesquisadora 

são Bernard Bass e Warren Bennis, (1978), recebeu influência da produção de 

pesquisas acadêmicas de cunho empírico, e Bennis, com uma popularidade crescente 

particularmente no círculo corporativo. Vizeu (2011) destaca que Bennis, instituiu uma 

espécie de discurso pop sobre liderança, fazendo rigorosas críticas ao viés 

gerencialista presente em sua proposta, críticas essas merecidas, tendo em conta que 

ele se esforçou nos últimos anos em se afastar do academicismo tão demonizado 

pelos praticantes da gerência.  

A liderança tansformacional surge como um fato susceptível de diminuir este 

conflito. Ela é um estilo de liderança que tem vindo a ser cada vez mais mencionado na 

bibliografia, muito devido aos resultados que comumente proporciona aos mais 

distintos níveis (individual, grupal e/ou organizacional). Nasceu também um revigorado 

interesse nas pesquisas sobre liderança que parecem derivar, em parte, da aceitação 

da distinção entre liderança transacional e liderança transformacional, com particular 

ênfase nesta última (Agostinho, 2014).  

Incorporada à averiguação da liderança carismática, estão também as 

apreciações de liderança transformacional e transacional. Burns (1978) foi o precursor 

nesta área, tendo Bass (1985) desenvolvido sua pesquisa a partir dos estudos daquele. 

No entanto, enquanto Burns avalia a liderança transformacional e transacional como 

extremos opostos de um contínuo, Bass vê-as como funções de liderança adicionais 
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(Almeida, 2012). Também Araújo (2014, p.12) destaca que: 

 

O conceito de liderança transformacional foi inicialmente introduzido pelo 
especialista em liderança James MacGregor Burns. Para Burns, a liderança 
transformacional pode ser vista quando líderes e seguidores são levados a 
avançar para um maior nível de motivação e moral.  Através da forte visão e 
personalidade, os líderes transformacionais são capazes de inspirar seguidores 
a mudar as expectativas, percepções e motivações para trabalhar para 
objetivos comuns. 
 

No ponto de vista de Burns (1978) a liderança transformacional produz-se 

quando líderes e seguidores se articulam conseguindo níveis de motivação e 

moralidade, referindo-se desta forma a líderes que introduzem mudanças significativas 

nas sociedades (Agostinho, 2014). 

Assim sendo, também na percepção de Guerra (2012) a função do líder nas 

organizações e a sua vinculação com os subordinados tem sido alvo de investigações 

ao longo do tempo e a teoria da liderança transformacional sobressai-se uma fonte de 

atenção por parte de muitos pesquisadores, como citamos acima Burns (1978) e Bass 

(1985). 

Na percepção de Almeida (2012) na liderança transformacional o líder tem 

condições de conseguir níveis de dedicação e atuação dos seus seguidores e ao 

mesmo tempo influência transformações das atitudes desses seguidores e da 

organização indo do comprometimento, a missão e os objetivos da empresa.  

Na visão de Rosa (2010) o líder transformacional inspira seus colaboradores  

ultrapassar seus interesses para o bem da organização e este líder possui a 

capacidade de causar um efeito profundo e extraordinário sobre os seus subordinados, 

pois além de prestarem atenção às preocupações e às necessidades de 

desenvolvimento de cada um de seus liderados, esse tipo de líder modifica a forma de 

seus subordinadores enxergarem as coisas, ajudando-os a rever seus conceitos e 

levam as pessoas a darem o máximo de si na busca dos objetivos da organização. 

Em estudo realizado sobre os impactos de uma liderança transacional em um 

processo de mudança transformacional os autores Souza e Tomei (2008) compararam 

essas teorias e observaram que uma liderança transformacional poderia certamente 

apresentar outros resultados. Pois para esses autores, os líderes transformacionais, 

em oposição aos transacionais, têm elevada preocupação em realinhar valores e 

normas da organização para requerer a mudança, atentando-se também com o 

alinhamento dos objetivos e metas dos sujeitos. Desse modo, os liderados se sentem 

envolvidos no processo e ficam sabendo dos objetivos e da missão da organização 

(Souza e Tomei, 2008). 
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Marques (2016) caracteriza a liderança transformacional através da presença de 

um líder bom em alterar o ambiente e modificar a realidade de qualquer ambiente por 

onde passa. Esse é um líder habilitado para resolver problemas dos mais simples aos 

mais complicados, além de ser utopista, estrategista e envolvido com o 

desenvolvimento de seus subordinados. 

Para Almeida (2012, p.25) “o líder transformacional procura envolver o 

colaborador como um todo e não apenas como um ser individual com uma série de 

necessidades. Deste modo conduz à alta ordem de necessidades dos colaboradores 

tendo em conta os motivos que os movem”. 

Dentro dessa percepção, o líder transformacional torna-se no formulador de 

valores, criador de significados que busca ir além dos contextos do dia a dia. A sua 

finalidade é categórica, não tendo sido satisfatoriamente reconhecida pela maior parte 

das teorias clássicas de liderança (Agustinho, 2014). 

Segundo Almeida (2012) o líder transformacional busca envolver o funcionário 

como um todo e não somente como um ser particular com uma série de necessidades. 

Assim sendo, conduz à alta ordem de necessidades dos colaboradores tendo em conta 

os motivos que os movem. 

Na perspectiva de Pereira (2006, p. 32) liderança transformacional diz respeito 

ao “procedimento através do qual os líderes fomentam o empenhamento e o 

comprometimento dos colaboradores, levando-os a ter comportamentos espontâneos e 

de entrega total à causa da organização”. 

A liderança transformacional aparece como um estilo de liderança intensamente 

influenciada pela personalidade do líder como pessoa, diferenciando-se por certos 

interesses e traços, como sejam, a autoconfiança e determinação (Almeida, 2012). 

Os líderes transformacionais são excêntricos, que encaram de forma incomum 

as dificuldades e velhos assuntos. São sujeitos que podem retirar e reforçar as suas 

energias, que são donos do seu próprio destino e que têm uma gama de aptidões que 

os fazem cruzar com sucesso tempos pouco favoráveis e de infortúnio (Almeida, 2012). 

A liderança transformacional é vista pela maior parte dos autores consultados  

como a mais dinâmica, produtiva e inovadora. Também é a mais satisfatória para os 

liderados, na medida em que as partes buscam o bem maior da organização, dirigidos 

pelas visões e valores divididos, fundamentandi-se numa confiança mútua e respeito 

(Guiomar, 2010). 

Dentro desse ponto de vista o líder transformacional necessita ser capaz de 

identificar e propagar uma clara visão de futuro para sua equipe, constituindo exemplos 
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adaptados e protegendo os objetivos da organização, e ter a competência para 

convencer os colaboradores a abdicarem a objetivos pessoais, de forma a conseguirem 

um objetivo de ordem superior comum. Este tipo de líder demonstra respeito pelos 

colaboradores e preocupa-se com a personalidade de cada um (Araújo, 2011). 

Para Araújo (2011, p.40): 

 

O líder transformacional reconhece e satisfaz as necessidades dos seus 
subordinados e também lhes proporciona um ambiente favorável que possibilite 
que cada um se possa desenvolver e prosperar, com o intuito de maximizar e 
ampliar as potencialidades de cada um, criando oportunidades e 
desenvolvendo culturas organizacionais de apoio a esse crescimento 
individual. Devido à eficácia deste estilo de liderança, a existência de líderes 
transformacionais deve ser encarada como um benefício económico para as 
organizações. 

 
A liderança transformacional objetiva a criação de outros líderes conscientes, 

não para que fundamentalmente todos cheguem ao mais alto da pirâmide hierárquica, 

mas para que os liderados tenham condições de serem líderes de si mesmo, para 

sobretudo desenvolverem suas tarefas e tomada de decisões de forma pertinente e 

correta (Almeida, 2012). 

Deste modo, observa-se que os líderes transformacionais diferem-se das teorias 

anteriores por estar alinhada com o fato do sujeito ser “muito bom”, ou seja, ultrapassar 

todas as perspectivas. O líder transformacional ergue a sua moral e motivação e a dos 

seguidores (Almeida, 2012). Pois ao se comprometerem em interações com os seus 

seguidores, fundamentando-se em crenças, valores e metas, esse líderes passam a 

encorajar seus subordinados de maneira extraordinária. 

Líderes transformacionais são pró-ativos e buscam aperfeiçoar o 

desenvolvimento e a inovação individual, do grupo e da organização e não apenas 

atingir atuações de acordo com as expectativas. Pois esses líderes motivam e levam 

seus liderados a se esforçar cada vez mais indo além das expectativas iniciais.  

Guiomar (2010, p.223) destaca que: 

 

[...] os lideres transformacionais tem o poder de conquistar dos seus liderados 
confiança, admiração, lealdade e respeito, vinculando desta forma, uma maior 
consciencialização da sua importância enquanto peças essenciais, que fazem 
parte de um todo organizacional, e da valorização do seu trabalho, ajudando-os 
a priorizarem às necessidades da equipe e da organização acima de suas 
próprias necessidades. 
 
 

Diferentemente da liderança transacional em que líder e liderado trabalham pela 

troca de produtos a liderança transformacional motiva-se os liderados a atingir a 
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expectativa, ou seja, inspiram seus liderados a fazer mais do que o almejado 

inicialmente (Benevides, 2010). 

O quadro abaixo apresenta um resumo sobre as funções pertinentes da 

liderança transformacional. 

 

Quadro 1: Funções da liderança transformacional 

Temas Funções 

Desenvolvimento de uma visão Permite a canalização de energias coletivas 
dos elementos organizacionais; 
Inspira os liderados, dá significado ao seu 
trabalho e dá satisfação à necessidade 
humana de ser relevante, útil e colaborativo ; 
Facilita as decisões e a iniciativa. Ajuda os 
sujeitos a decidir o que é bom ou mau, 
aceitável ou não, importante ou banal. 

Desenvolvimento da confiança e 
empenhamento das pessoas. 

Uma visão não pode ser difundida pela 
coação mas sim pela persuasão e confiança; 
Sem confiança não existe dedicação, e sem 
esta não é possível implantar a visão 

Facilitação da aprendizagem organizacional Permite efetuar melhoramentos no 
planeamento estratégico; 
Facilita redirecionar a visão tendo em vista as 
transformações, oportunidades e ameaças 
encontradas. 

Fonte: Silva, 2015 

 

O líder transformacional é um sujeito com visão futurista, podendo mesmo ser 

percepcionado como uma pessoa teimosa, com enorme energia e disposição de 

iniciativa, estimulando sua equipe a ultrapassarem os resultados no futuro. Diferencia-

se da particularidade de autoridade imaginada na medida em que o líder pode motivar 

os colaboradores a eleger um determinado caminho, mas sem a obrigação dos 

seguidores terem que se identificar com ele, ou ser como ele (Silva, 2015). 

Para Silva (2015) as funções relacionadas possibilitam a liderança 

transformacional desenvolver- se a si mesmo, para depois desenvolverem os liderados 

e ajudá-los a atingir os seus objetivos em benefício da empresa. “A liderança 

transformacional é, no meio de todos os estilos de liderança, o estilo que tem melhores 

resultados”, segundo destaca Silva (2015, p.29). 

Entre as características encontradas na liderança transformacional estão: 

 

Quadro 2: Características da liderança transformacional 

Características Qualidades 

Carisma O líder é carismático e fornece visão e sentido 
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de missão, estilo, confiança e respeito e 

orgulho. 

Inspiração Comunicam-se grandes expectativas, usa 

símbolos para concentrar seus esforços. Este 

tipo de liderança se espelha no carisma; 

Estimulação Promove a inteligência, racionalidade e 

resolução de problemas de cuidado. 

Fonte: Silva, 2015. 

 

A vista do exposto no quadro acima, observa-se que as particularidades de 

liderança transformacional possibilitam liderados mais motivados a desenvolver as 

suas a funções, pois a mesma admite uma identificação particularizada, onde valores, 

crenças e cultura começam a ser vistos e amadurecidos para assim serem unidos aos 

interesses da organização (Silva, 2015). 

A liderança transformacional em sua definição é composta por quatro 

componentes: 

1. Influência Idealizada: Simula a forte consignação, visão e missão do líder 
transformacional. Esse tipo de líder é um padrão a ser seguido e o seu 
comportamento é copiado por eles; 

2. Motivação Inspirada: Os líderes transformacionais exibem metas altas, 
criam espírito de equipe, entusiasmo e invariavelmente motivam sua equipe.  

3. Estimulação Intelectual: os líderes transformacionais motivam sua equipe 
para ser inovador, analítico e criativo.  

4. Apreciação Individualizada: Os líderes transformacionais, atuam como 
uma espécie treinador da equipe, consideram seus desejos e necessidades, 
ajudando-os a ter sucesso e prosperar (Burns, 2003, p.230). 

 

Em síntese para Burns, o líder transformacional é  uma pessoa que cuida de sua 

equipe e mobiliza suas forças para atender as necessidades e potencialidades (Burns, 

2003, p. 230). 

 

2.3.2 Liderança transacional 

 

 

Diferentemente da liderança transformacional em que o líder estimula a alta 

atuação de sua equipe, pautando-se em influência, inspiração e motivação, na 

liderança transacional o líder se comporta com um chefe. Suas táticas são 

fundamentadas especialmente na obediências à regras por ele impostas e no 

atingimento dos objetivos e metas pré-estabelecidas, além da ideia de recompensa 

proporcional a atuação do colaborador (Agostinho, 2014). 
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Este tipo de líder motiva seus seguidores e leva-os a mudar de comportamento e 

atitudes com as recompensas como troca do seus serviços, enquanto o líder 

transformacional motiva os colaboradores a trabalhar para além dos objetivos 

escolhidos. Respectivamente tanto o líder como o colaborador podem conseguir níveis 

de satisfação superiores que beneficia a auto atualização em detrimento dos seus 

interesses imediatos (Almeida, 2012). 

Um líder é transacional na visão de Rosa (2010) se dá quando o líder 

recompensa ou disciplina o seu subordinado, de acordo com o desempenho que ele 

tem na consecução das tarefas. Desta forma, a liderança transacional depende de um 

esforço do líder representado pela recompensa contingente.  

Para Guiomar (2010) “os líderes transacionais conseguem identificar e clarificar 

o que os subordinados tem de fazer para atingirem os resultados previstos, 

identificando as necessidades desses liderados como carreira, reconhecimento, 

formação, etc).  

Benevides (2010, p.34) considera que: 

 
As características primárias deste estilo de liderança incluem certeza, direções 
claras, controle de descuidos e tratamento "justo". Justo, neste caso, é definido 
como uma ideia em que se o líder receber algum benefício, tal como melhoria 
na qualidade do trabalho ou melhoria de performance da produtividade, ele 
recompensará por meio de um benefício, tal como aumento salarial, o que 
denota a natureza do estilo de liderança transacional 

 

De acordo com o autor acima mencionado o segredo de um estilo de liderança 

transacional é a troca entre o líder e seu liderado. Ou seja, a chave do sucesso neste 

tipo de liderança se dá pela influência que um tem no outro e pelo fato de que cada 

deles recebe algo do valor e também dependem um do outro e suas contribuições são 

entendidas e recompensadas ao final (Benevides, 2010). 

Muzzel (2006) acredita que o líder transacional ou negociador incentiva seus 

liderados com recompensas para que desenvolvam suas atividades em busca de 

metas. Comumente faz apelo às necessidades primárias dos funcionários. Na relação 

transacional as atividades realizadas são tratadas pelo líder como um sistema de 

trocas, ou seja, o líder mostra as metas a serem atingidas e oferece recompensas aos 

funcionários para que atinjam estas metas, que poder ser através de salários, 

promoções, prêmios, entre outros. 

Assim sendo, os líderes transacionais fazem usa da recompensa como principal 

fonte de seu poder e seus liderados trabalham pela troca, ou seja exercem suas 

atividades pensando na recompensa que irão receber. 
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Na liderança transacional o líder motiva seus seguidores a agir em busca de 

recompensas em troca de serviços prestados, diferente da liderança transformacional 

em que o líder motiva os seguidores a trabalhar para ir além dos objetivos propostos 

(Almeida, 2012). 

Rosa (2010) destaca três componentes de liderança transacional que são: a) 

recompensa de contingente; b) gerenciamento por exceção e c) gerenciamento por 

exceção (passivo – GPE-P). 

Desta forma, a recompensa de contingente (RC) é considerada razoavelmente 

eficaz na motivação dos liderados buscando atingir níveis de desenvolvimento e de 

desempenho mais altos, porém não tanto quanto outros componentes 

transformacionais (Rosa, 2010). Também para Almeida (2012) “o reforço contingencial 

é o fator que surge associado à liderança transacional, sendo responsável por 7,2% da 

variança encontrada”. Assim, dentro desta perspectiva o líder e o seguidor concordam 

sobra suas necessidades e deste modo,  decidem o que farão para receber 

recompensa ou punição. E se o colaborador agir de acordo com o combinado, o líder 

ou recompensa ou lhe dá um reforço negativo (Almeida, 2012). 

Deste modo, o que se observa é de que a recompensa contingente ou se dá 

pela forma de elogio pelo trabalho bem feito ou o liderado recebe um aumento de 

salário, bônus e promoção.  

O gerenciamento por exceção, ativo e passivo não é tão eficaz quanto a 

recompensa de contingente ou que os componentes da liderança transformacional, 

pois neste tipo de gerenciamento o líder monitora ativamente desvios dos padrões 

estabelecidos, erros e falhas dos liderados, objetivando a tomada de ações corretivas 

se isso se tornar necessário (Rosa, 2010). 

Também para Almeida (2012, p.30) “a gestão por exceção consiste na 

intervenção do líder apenas quando algo não vai bem, isto é, se a eficiência do 

processo se mantém, o líder não tem nenhuma intervenção junto dos subordinados”. 

Assim sendo, a liderança transacional é entendida como um processo de troca 

social entre os subordinados e liderança envolvendo diversas transações 

fundamentadas em recompensas. Ao mesmo tempo em que o líder transmite as 

expectativas de desempenho, metas e recompensas ele também monitora o 

desempenho e performance dos liderados (Guiomar, 2010). 

Os reforços na gestão por exceção têm segundo Almeida (2012) uma atitude de 

dedicação em alguns indivíduos. Liderados guiados para o trabalho em geral são mais 

autorreforçados, ao passo que os liderados guiados para a interação e auto-orientados 
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têm maior possibilidade de serem compassivos a reforço positivo e negativo (Almeida, 

2012). 

 

2.3.3 Distinções entre liderança transformacional, transacional 

 

Cada líder tem um estilo de liderança e estes podem ser divididos em liderança 

transacional ou liderança transformacional, em que cada um possui um perfil e 

características próprias. Diante disso, importante apresentar no quadro seguinte, a 

análise comparativa dos processos de influência da liderança transacional e liderança 

transformacional. 

Quadro 3: Diferenças e semelhanças entre a liderança transacional e a liderança 

transformacional 

 LIDERANÇA 
TRANSACIONAL 

LIDERANÇA 
TANSFORMACIONAL 

Estratégias de influência Controle e manipulação dos 
indivíduos 

Empowerment das pessoas, 
induzindo os seus níveis de 
auto-eficácia e auto-valor 

Objetivo do líder em termos 
comportamentais 

Ênfase no comportamento e 
obediência ao lider 

Ênfase na mudança de 
atitudes, crenças e valores 
dos empregados. 

Táticas de influência Recompensas, punições, 
ameaças e recurso à 
posição superior 

O líder embasa-se nas sua 
competências e nas boas 
relações de lealdade entre 
ele e seus empregados. 

Concepções sobre os 
membros organizacionais 

Os colaboradores são 
tratados como propiciadores 
de conhecimento e aptidões 
de que o líder necessita para 
alcançar os seus objetivos 

Os colaboradores  são 
encarados como pessoas, 
que objetivam a realização 
das suas próprias atitudes e 
forças, o auto 
desenvolvimento e o 
desenvolvimento dos outros, 

Relação 
empregador/empregado 

Baseada no interesse mútuo Confiança e na justiça. 

Mecanismo psicológico 
subjacente 

Troca social de recursos 
valorizados por ambas as 
partes (melhores salários em 
troca de maior 
produtividade) 

Incremento de auto-eficácia, 
da autonomia, da realização, 
e do auto-valor.  

Processo de influência Obediência instrumental; o 
colaborador cumpre porque 
almeja receber recompensas 
ou evitar punições 

O sujeito imita o 
comportamento do líder ou 
toma para si as mesmas 
atitudes 

Efeitos possíveis Os sujeitos obedecem, mas 
não se empenham, não 
internalizam os valores do 
lider e da organizações 

Os sujeitos empenham-se, 
desenvolvem o seu 
potencial, incremental os 
seus níveis de autonomia 
como pessoas. 

Implicações morais Não ética Ética. 

Fonte: Adaptada de Guiomar, 2011 
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Assim a vista do quadro acima, pode-se dizer que a liderança transacional 

abarca a atribuição de compensações aos colaboradores em troca da sua 

subordinação. O líder conhece as necessidades e desejos dos seus colaboradores, 

clarificando-lhes como podem satisfazê-las em troca da execução das tarefas e da 

atuação (Guiomar, 2011). 

Segundo Guiomar (2011, p.18): 

 

O líder transformacional modifica os seus subordinados através da 
consciencialização da importância e do valor dos resultados do seu trabalho, 
levando-os a ultrapassar os seus próprios interesses em detrimento dos 
objetivos organizacionais. As diretrizes básicas para a liderança transformacional 
abrangem a articulação de uma visão clara e atrativa, explicando como pode ser 
atingida. Alicerça-se portanto numa ação confiante e optimista, numa previsão  
de oportunidades para sucessos, utilizando ações dramáticas e simbólicas para 
enfatizar os valores-chave. O líder transformacional conduz através do exemplo 
e proporciona autonomia aos subordinados para alcançar a visão. 
 
 

A liderança transformacional é determinada em termos dos resultados sobre os 

seguidores: estes sentem confiança, admiração, lealdade e respeito pelo líder, e 

executam comportamentos extra-papel (Almeida, 2012). 

A liderança transformacional é vista por Guiomar (2011) como uma alternativa à 

liderança transacional, na medida em que, a transacional põe a existência de um 

sistema de recompensas e de castigos sobrepostos pelo líder, em implicação do 

cumprimento ou incumprimento dos objetivos das organizações (Guiomar, 2011).  

Deste modo, observa-se que liderança transacional é diferente da liderança 

transformacional, já que no primeiro tipo o líder somente recomenda quais os 

comportamentos a serem adotados e os objetivos a serem atingidos, não influenciando, 

nem motivando os liderados para o atingimento das metas desejadas. Já o líder 

transacional nota-se que o líder é um ser superior e o liderado seu dependente 

(Guiomar, 2011). 

Outra diferença entre líder transformacional e líder transacional se dá no acesso 

à informação que permitem aos seus seguidores. A informação na liderança 

transacional é dada de forma igual a todos, já os líderes transformacionais passam a 

informação de um modo diferente e longe de padrões democráticos (Almeida, 2012). 

O que se nota é que os líderes transformacionais são visionários, utópicos, 

enfrentam de forma original os problemas a serem resolvidos. São sujeitos que retiram 

e reforçam suas energias e mandam no seu próprio destino (Almeida, 2012). 



37 

No que se refere ao tipo de liderança ideal, segundo alguns teóricos da 

atualidade não existe um modelo certo de liderança, pois tem-se como base alguns 

exemplos práticos, segundo Wright (2000, p. 305) “alguns lideres são personalidades 

marcantes, outros são quietos e contemplativos. Alguns buscam ampla participação 

nos processos decisórios; outros tomam decisões principalmente sozinhos, sem ajuda 

de outros.” Existem outros e diversos perfis e características a serem exemplificados, 

porém os citados anteriormente servem como base (Silva, 2015). 

Deste modo, Silva (2015) entende que o líder é a personalidade que dita o tom 

para os demais membros da empresa. De acordo com a personalidade de cada líder, 

pode-se dizer qual é o estilo de liderança mais apropriado para este, pois existem 

determinadas situações que o líder transformacional deverá tomar atitudes que o 

transacional e vice versa. (Silva, 2015). 

 
 
2.4 TEORIA DOS TRAÇOS 

 

Baseada nos traços da personalidade este teoria institui-se no ponto de vista 

mais clássico no estudo da liderança. Ajusta-se no fato de que o líder tem diversas 

características particulares (traços, caráter ou aptidões) de personalidade inatas. Os 

líderes são escolhidos espontaneamente, o que alude o menosprezo da formação. 

Compõe uma tentativa de determinar as características pessoais (inteligência, 

personalidade, motivos e valores) do líder universal, capaz de liderar qualquer grupo 

em qualquer situação (Almeida, 2012). 

Para Costa (2000) os líderes possuem qualidades especiais que os distinguem 

dos não líderes. Os americanos também lhe chamam a teoria do “great man”. 

Repousam na pressuposição de que se o líder possui características que o diferenciam 

dos seus seguidores, então é possível apontar as características pessoais e traços 

específicos de personalidade que distingue o líder dos demais. 

 A teoria dos traços diferencia líderes de não-líderes, embasando-se em 

qualidades e características pessoais de cada sujeito. A busca por traços sociais, 

físicos, intelectuais ou de personalidade, que possam descrever os líderes e diferenciá-

los dos demais é o principal objetivo desta teoria (Rosa, 2010). 

Segundo esta teoria, a liderança se distingue numa habilidade particular 

intrinsecamente ligada à sua personalidade. É nesta linha de conceitos que se 

estabelecem todas as tentativas que pretendem constituir um perfil universal do líder ou 

conjunto de qualidades decisivas na atuação do líder. Entretanto observam traços 
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característicos do líder universal, distintos nos diversos estudos realizados, o que levou 

ao abandono desta probabilidade, a qual não diferencia a liderança como um processo 

e o líder como pessoa (Almeida, 2012). 

Para Silva (2015, p.4) “um traço de personalidade é uma qualidade ou 

característica distintiva da personalidade, em que o líder é aquele que possui alguns 

traços definidos de personalidade que os diferencia dos demais sujeitos”. 

Almeida (2012) ainda destaca que a grande dificuldade em aplicar esta teoria 

era isolar um conjunto finito de qualidades bem definidas possuídas por todos os 

líderes e garantir que as mesmas não estavam presentes nos não líderes. Pois o que 

esta teoria consentia averiguar era que um sujeito com determinadas características 

tem mais possibilidades de ser um líder ativo do que os indivíduos que não os 

possuem, mas tal não lhe garante, automaticamente, a eficácia (Almeida, 2012). 

 Segundo esta teoria, os traços ficam mais perceptíveis e claros em 

circunstâncias fracas do que em circunstâncias fortes, em síntese, em situações onde 

não há normas comportamentais rígidas e ausência de incentivos a certos tipos de 

comportamentos, onde os líderes podem até mesmo mostrar suas tendências inatas 

(Silva, 2015). 

Deste modo, observa-se que na teoria dos traços, a liderança é vista como algo 

de intrínseco ao sujeito, faz parte da sua composição única, surge com ele. Pois 

segundo Almeida (2012, p.10) “Ser líder é possuir esse conjunto de características 

desde a mais primitiva formação da personalidade, uma capacidade que ele tem e que 

tende a manifestar-se ao longo da sua vida, todas as situações e em que tal se 

propicia” . 

 Segundo Silva (2015) a teoria dos traços possui alguns limites que 

impossibilitam-na de avançar, entre esses limites está no fato de que não consegue 

identificar um líder, ela somente contribui para a discussão da influência do perfil do 

líder no desempenho da organização.  

A Teoria dos Traços vigorou somente até aos anos 1940. Entre os anos 40 e 60, 

a verificação centra-se na tentativa de caracterizar o líder universal, mas partindo da 

observação do comportamento de sujeitos, no exercício de funções normais de chefia, 

ou de pessoas que de um modo natural surgem como líderes e exacerbando a 

relevância da significação de objetivos e do cumprimento de tarefas, assim como a 

criação de confiança recíproca, relações amigas e ajuda. Estas teorias foram 

nomeadas de comportamentais e bidimensionais: “comportamentais devido à ênfase 

nos comportamentos de relação intragrupo em que se concretizam; bidimensionais, 
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pela saliência dada às duas categorias definidoras do processo” (Almeida, 2012, p.10). 

 

 

2.5 TEORIA COMPORTAMENTAL  

 

 A partir do final da década de 1940, cientistas iniciaram uma análise sobre o 

comportamento apresentado por determinados líderes e a partir disso, buscaram 

descobrir aspectos relacionados a este comportamento. Destes estudos surgiram 

quatro diferentes teorias comportamentais de liderança.  

 O estudo de liderança de White e Lippitt analisou a influência provocada por 

variados estilos de liderança em relação ao desempenho e comportamento dos 

indivíduos. Assim sendo, White e Lippitt identificaram três estilos básicos de liderança: 

a autocrática, a liberal (laissez-faire) e a democrática (Rosa, 2010). 

 Alguns anos mais tarde, mais precisamente em 1947, foi escrito um livro que 

sinaliza o princípio da Teoria Comportamental na administração: O Comportamento 

Administrativo de Herbert A.Simon. O livro segundo Ferrão (2010, p.1) “institui uma 

agressão aos princípios da Teoria Clássica e a aceitação - com os devidos reparos e 

correções - das principais ideias da Teoria das Relações Humanas. O livro constitui o 

início da Teoria das Decisões”. 

Segundo Ferrão (2010, p.2): 

 

Para explicar o comportamento organizacional, a Teoria Comportamental 
fundamenta-se no comportamento individual das pessoas. Para poder explicar 
como as pessoas se comportam, torna-se necessário o estudo da motivação 
humana. Assim, um dos temas fundamentais da Teoria Comportamental da 
Administração é a motivação humana, campo no qual a teoria administrativa 
recebeu volumosa contribuição. Os autores behavioristas verificaram que o 
administrador precisa conhecer as necessidades humanas para melhor 
compreender o comportamento humano e utilizar a motivação humana como 
poderoso meio para melhorar a qualidade de vida dentro das organizações. 
 
 

Em relação a liderança autocrática, o líder concentra o comando e as decisões e 

os subordinados não tem liberdade de escolha. Assim sendo, o líder autocrático 

distingue-se pela dominação, emissão de ordens e obediência integral dos 

subordinados (Rosa, 2010). Nos estudos de White e Lippitt, os grupos submetidos a 

este tipo de liderança exibiram maior volume de trabalho produzido, porém também 

apresentaram maior tensão, frustração e agressividade (Rosa, 2010). 

Assim sendo, nota-se que a liderança autocrática a centralização do poder está 

no chefe, e quanto mais concentrado o poder de decisão mais autocrático é o 
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comportamento ou estilo. 

Segundo Rosa (2010) na liderança autocrática o líder concentra o comando e as 

decisões e os subordinados não tem liberdade de escolha. Assim sendo, o líder 

autocrático distingue-se pela dominação, emissão de ordens e obediência integral dos 

subordinados (Rosa, 2010). Nos estudos de White e Lippitt, os grupos submetidos a 

este tipo de liderança exibiram maior volume de trabalho produzido, porém também 

apresentaram maior tensão, frustração e agressividade (Rosa, 2010). 

Wendling (2007, p.13) “quando a liderança é autocrática, o líder é quem toma as 

decisões e fixa as diretrizes, determina a execução de tarefas. Ele é dominador”. 

Na liderança liberal, o líder dá total liberdade para a tomada de decisões 

individuais ou coletivas, participando apenas quando solicitado pela equipe. Este tipo 

de liderança é marcado por ser evasivo e sem consistência. As equipes que se 

submeteram a este tipo de liderança na pesquisa de White e Lippitt não exibiram sinais 

positivos de volume e qualidade de trabalho, bem como evidenciaram ainda 

individualismo, insatisfação e pouco respeito à liderança (Rosa, 2010). 

O estilo de liderança democrático enfatiza tanto o líder como os liderados. “As 

diretrizes são debatidas pela equipe que sempre é estimulada e assistida pela líder” 

(Wendling, 2007, p.13). 

Para Rosa (2010) na liderança democrática, o líder é comunicativo, encoraja a 

participação dos sujeitos e se preocupa com o trabalho e com a equipe em geral. Desta 

forma, o líder age como um facilitador para direção da equipe, suportando esta nos 

problemas, no desenvolvimento das atividades e sugerindo ideias. White e Lippitt 

compreenderam que as equipes sob a gestão deste tipo de liderança evidenciaram 

qualidade e produtividade, bem como um clima de satisfação, de integração e de 

comprometimento (Rosa, 2010). 

O estudo realizado por Rosa (2010) considerou duas dimensões do 

comportamento de liderança, que foram denominadas de orientação para o funcionário 

e orientação para a produção. Os líderes vistos como orientados para os colaboradores 

comprovavam a valorização das relações interpessoais, assim como interesse pessoal 

nas necessidades de seus colaboradores, acolhendo ainda as diferenças. Os líderes 

guiados para a produção procuravam valorizar os aspectos técnicos e práticos do 

trabalho e seu fundamental objetivo era o meio para se atingir o fim. Diante disso, a 

Universidade concluiu que a liderança orientada para os colaboradores trouxe 

resultados mais satisfatórios em relação a produtividade e satisfação nas equipes 

participantes (Rosa, 2010). 
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Outro estilo de liderança comportamental citado por Rosa (2010) é o grid 

gerencial de Blake e Mouton que desenvolveram uma representação gráfica dos estilos 

de liderança, baseando-se no estilo orientado para as pessoas e orientado para a 

produção.  

 

O grid gerencial tem dois eixos: o eixo horizontal pertinente à produção e o eixo 
vertical relacionado às pessoas (motivação, liderança, satisfação, 
comunicação, etc). Tem nove posições possíveis ao longo de cada eixo, 
criando assim 81 posições diferentes, nas quais se pode colocar o estilo de 
liderança (Rosa, 2010, p.15).  
 
 

Contudo, o grid não comprova os resultados produzidos, mas os fatores 

dominantes na forma de pensar do líder em relação à obtenção dos resultados. Isto é, 

a graduação mínima 1 representa baixa preocupação pelo líder e a graduação máxima 

9 significa alta preocupação (Rosa, 2010). 

Assim sendo, a pesquisa de Blake e Mouton concluiu que os executivos 

apresentam performance melhor em um estilo 9,9, em comparação com um estilo 9,1 

(autoritário) ou 1,9 (liberal). Assim sendo, a finalidade do líder é mover-se buscando o 

estilo 9,9 que representa neste modelo a excelência gerencial com alta ênfase em 

pessoas e resultados (Rosa, 2010). 

Assim sendo, o grid gerencial se propõe a evidenciar que os aspectos e 

preocupações gerenciais relacionados com a produção e com as pessoas são 

complementares e não independentes, necessitando assim os líderes unir estas duas 

dimensões para conseguirem melhores resultados com suas equipes. Contudo, o grid 

gerencial oferece somente uma estrutura para se conceituar o estilo de liderança, sem 

demonstrar de forma mais concreta quaisquer outros aspectos da liderança (Rosa, 

2010). 

 
 

2.6 TEORIA SITUACIONAL 
 
 

As teorias situacionais de liderança buscam compreender a liderança no 

contexto ambiental em que ela acontece, levando em conta o líder, os liderados, a 

tarefa, a situação, os objetivos, etc., isto é, a liderança também recebe influência pelo 

conjunto onde a liderança é desempenhada (Rosa, 2010). 

Esta teoria foi inicialmente criada por Paul Hersey e Ken Blanchard que 

construíram uma teoria sobre a liderança sugerindo a adaptação do estilo de liderança 

de cada sujeito à uma determinada situação. Para esses teóricos, a teoria da Liderança 
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Situacional assevera a necessidade de se usar diversos tipos de liderança, adaptando-

os a cada situação (Serafim, 2016). 

A Liderança Situacional, fundamenta-se segundo Birchal e Vilela (2012, p.462): 

 
Na otimização da relação (vínculo) líder-liderado, enfatizando a necessidade de 
alinhamento entre a maturidade dos colaboradores (contingência) para o 
cumprimento das várias atividades críticas e a forma de ser e agir (estilos) do 
líder. O modelo contempla quatro estilos que devem ser dominados pelos 
líderes, oriundos de quatro combinações de duas variáveis, a saber: ênfase na 
estruturação do trabalho e ênfase no relacionamento interpessoal. Dentro desse 
modelo, a dimensão da eficácia está diretamente ligada à capacidade do líder 
em se adaptar de acordo com a maturidade do liderado e, assim, oferecer o 
ambiente e os recursos adequados para que ele se desenvolva e realize as 
tarefas propostas. 
 
 

Para Silva (2015) a teoria situacional vê a liderança dentro de um conjunto bem 

mais espaçoso do que as anteriores, pois as mesmas são bastante simplistas e 

restringidas, deixando de atender variáveis situacionais relevantes que não podem ser 

deixadas de lado, porque nenhuma delas conseguiu antever o sucesso da liderança. 

Os estudiosos levaram  em consideração a influência do ambiente no sucesso da 

liderança, passando a uma visão muito mais completa do tema. 

Para Birchal e Vilela (2012) este tipo de liderança fundamenta-se na inter-

relação entre a quantidade de orientação e direção que o líder proporciona; pela 

quantidade de ajuda sócio-emocional (comportamento de relacionamento) 

proporcionado pelo líder e; pelo nível de presteza (maturidade) dos liderados na 

atuação de uma tarefa, função ou objetivo específico. 

Rosa (2010) destaca que “um líder é transacional quando o subordinado recebe 

recompensa ao atingir metas, acordos ou objetivos estabelecidos inicialmente” (Rosa, 

2010, p.35).  

Deste modo, segundo Birchal e Vilela (2012, p. 468) “o líder, neste tipo de 

Liderança, precisa  saber diagnosticar adequadamente o grau de maturidade de seus 

subordinados, relacionados a tarefas específicas”. Mais do que isso, o líder precisa 

identificar o nível de maturidade de um certo grupo, no intento de adaptar, em si, o 

desempenho de liderança mais apropriado para se relacionar com este.  

 

2.7 COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

  

Nos últimos anos, estudiosos do comportamento organizacional têm ampliado 

seus interesses sobre as bases dos vínculos existentes entre pessoas e as 

organizações. Os estudos de Ferreira (2011) direcionam para o fato de que os 
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colaboradores se tornam comprometidos quando sentirem que a empresa também está 

comprometida com eles. O comprometimento precisa ser visto como produto de uma 

relação mútua entre empresa e colaborador. 

Inicialmente o comprometimento organizacional foi analisado sob uma 

perspectiva unidimensional, em que era visto como uma soma de influências 

normativas que levam um sujeito a agir em consonância dos objetivos e interessas da 

organização da qual faz parte (Guiomar, 210). 

Souza (2006), explica que a palavra comprometimento deriva do latim 

comprommitere, e significa engajamento, agregamento, se colocar junto e 

envolvimento, associado à ideia de compromissos ou responsabilidade frente a algo ou 

alguém. Santos Filho e Mourão (2011, p.4) complementam ressaltando que o 

comprometimento “é caracterizado por múltiplos focos (valores, organização, carreira, 

trabalho e sindicato) e múltiplas bases (afetiva, normativa, de continuidade, 

comportamental e sociológica)”. Na mesma linha de raciocínio estão Nishi et al (2014) 

com acepção de comprometimento com engajamento, agregamento e envolvimento,  

agregado  ao indivíduo influenciado por sentimentos ou por reações positivas como a 

lealdade com algo, elucida-se desta forma comprometimento como um processo por 

meio do qual os subordinados proclamam sua preocupação com o bem-estar e o 

sucesso da organização em que trabalham, almejando o entendimento entre o 

comprometimento e o aperfeiçoamento do elo do indivíduo com a organização. 

Estudos científicos têm sido realizados para detectar a importância do 

comprometimento do sujeito para com a empresa, entretanto, ainda em meio a tantas 

discussões, não se considera efetivamente que se tenha uma resposta para essas 

perguntas (como todas as outras das ciências sociais) se levada em conta a 

complexidade do ser humano. Meyer e Allen (1997) explicam que o comprometimento 

organizacional tem evoluído conceitualmente nas últimas décadas e instigado muita 

discussão a respeito da natureza dos vínculos entre o empregado e a empresa 

(Moraes et al, 2004). 

Meyer e Allen (1997) realizaram pesquisas atraindo a atenção para a natureza 

do vínculo de comprometimento ou, mais exatamente, para o tipo de processo 

psicológico que dava embasamento para a relação do sujeito com a sua empresa 

empregadora (Guiomar, 2010). 

Segundo Ferreira (2011, p. 21): 

 

O construto comprometimento vem sendo estudado em duas grandes vertentes 
que exploram seus diferentes focos e suas bases. As relações que os indivíduos 



44 

estabelecem no seu contexto de trabalho certamente podem se dirigir para 
diferentes focos, entendidos como alvos, por exemplo: a organização, a carreira, 
o trabalho, o sindicato, a equipe e a chefia.  
 
 

A segunda vertente da análise do processo de construção compreende diversas 

bases, entendia como naturezas ou dimensões constitutivas do vínculo de 

comprometimento e que levam a variadas proposições teóricas como a abordagem 

afetiva ou atitudinal, abordagem normativa e a abordagem comportamental, que serão 

melhor analisadas em item posterior. 

Moraes et al (1990) explica que estudos relativos ao comprometimento 

organizacional vem aumentando nas ultimas décadas, visto que o engajamento do 

individuo com os objetivos da empresa é considerado preceptor de comportamento no 

trabalho, no que tange a rotatividade absenteísmo e desempenho. Nesta linha de 

pensamento, complementa afirmando que o comprometimento organizacional passa a 

ser considerado como fator multidimensional somente a partir da década de 1990 com 

estudos implícitos relativos a mudanças organizacionais e comprometimento com o 

trabalho. 

As várias significações de comprometimento organizacional foram organizadas 

por Meyer, em três categorias, que são: a) as que têm em comum uma orientação 

afetiva; b) as que se embasam em custos e; c) as que provocam uma responsabilidade 

moral por parte do sujeito sobre a empresa da qual faz parte (Araújo, 2011, p.50). 

Assim sendo, observa-se que as constantes transformações nas empresas tem 

exigido modificações de atitudes dos empregados não somente no que se refere a 

intensificação do ritmo de produção ou desenvolvimento de maior número de 

atividades, mas, em relação a mudança de postura com mais comprometimento, 

participação e iniciativa (Araújo, 2011). 

O que se observa é que as diversas pesquisas sobre o comprometimento 

organizacional buscam principalmente entender o que faz uma pessoa identificar-se 

com uma empresa e participar nela de maneira mais ativa, como os estudos de Koh e 

Boo (2004) que pesquisaram sobre os valores éticos da liderança nas empresas e a 

sua relação com o comprometimento organizacional. Para estes autores, esses valores 

mudam de sujeito para sujeito, sendo essencial a prática de medidas diretas nos 

colaboradores para melhorar o desempenho da organização (Koh e Boo, 2004). 

A insatisfação com o trabalho gera menos comprometimento e assim os 

empregados buscam outras oportunidades em outras empresas (Araújo, 2011). Assim, 

comprometimento, organização e satisfação no trabalho são atitudes importantes para 
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avaliar os colaboradores a estabilizarem e contribuírem para a organização (Lok e 

Crawfor, 2003). 

O comprometimento está relacionado a confiança e a aceitação dos valores e 

objetivos da empresa; estar disposto a desempenhar um esforço considerável em 

melhoramento da empresa e um forte desejo de se manter como membro da 

organização (Moraes et al., 2004). 

Segundo Araújo (2011) o comprometimento organizacional apresenta três 

dimensões como relevantes, sendo eles a forte crença e aceitação dos valores e 

objetivos da organização, o desejo de exercer considerável esforço em seu favor e a 

ânsia de manter-se como seu membro, ou seja,  o comprometimento vai além da 

simples lealdade apática à organização e envolve uma relação mais abrangente na 

qual o indivíduo anseie contribuir para o sucesso organizacional. 

Para Pantaleão (2011, p.23): 

 

[...] comprometimento é uma relação forte entre um indivíduo identificado e 
envolvido com uma organização, e pode ser caracterizado por três fatores: estar 
disposto em exercer um esforço considerável em benefício da organização; a 
crença e a aceitação dos valores e objetivos da organização e um forte desejo 
de se manter como membro da organização. 
 

As pessoas desenvolvem variadas ligações e vínculos com outras pessoas 

durante toda a sua vida. Um dos vínculos se dá através do comprometimento 

organizacional com a organização da qual faz parte.  

 Os vínculos trazem benefícios tanto para a empresa quanto para o empregado 

que comprometido com seu trabalho vincula-se ao bem estar no trabalho e com a 

satisfação que este trabalho lhe traz (Ferraz e Vasconcelos, 2006). Porém, as 

transformações socioeconômicas, tecnológicas e culturais têm algumas vezes 

diminuído esse vínculo (Balsan, 2011). 

 Dessa forma, entender essa afinidade que se forma com a empresa 

proporcionaria o entendimento das diferentes atitudes e comportamentos tomados 

pelos sujeitos, bem como, possibilitaria um entendimento mais claro da natureza dos 

processos psicológicos pelos quais os sujeitos escolhem identificar-se com os objetivos 

da empresa e a maneira com que lhe trazem significado, a fim de se prognosticar 

comportamentos importantes para a conjuntura organizacional, tais como: o 

absenteísmo, a rotatividade e o desempenho (Balsan, 2011). 

 Muller et al (2005) ressaltam que só o comprometimento organizacional não 

garante o sucesso e o atingimento das metas e objetivos de uma organização. Com o 
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comprometimento e motivação do colaborador as chances de êxito e sucesso serão 

bem maiores do que uma empresa com os colaboradores desmotivados e sem 

qualquer tipo de comprometimento. 

 Corroborando com os autores acima, Rodrigues e Feitosa (2015) que 

compreendem que a participação do empregado na empresa, em relação às 

contribuições, em parte considerável, acontece no momento em que este observa o 

tipo de ambiente de trabalho no qual está inserido e em parte a atitude que a empresa 

tem para com ele. Os autores ainda acreditam que se os empregados perceberem que 

o retorno de seu trabalho é menor do que seus ganhos e reconhecimento 

provavelmente enfraquecerão sua disposição em cooperar com os objetivos 

organizacionais (Rodrigues e Feitosa, 2015). O grau de comprometimento 

organizacional dos colaboradores está sendo visto como componente que entusiasma 

diretamente sua atuação na organização da qual faz parte (Lizote, 2013). 

Destaca-se que o profissional comprometido, na conjunção empresarial do 

século XXI, é imprescindível para o bom desempenho da organização no mercado. 

Assim sendo, para Rodrigues e Feitosa (2015), as empresas estão se direcionando 

para a valorização do empregado, buscando capturar seu potencial inovador, sua 

criatividade e sua disposição em utilizar seus conhecimentos em favor do crescimento 

da empresa da qual eles fazem parte. Em consonância está Souza (2012), que acredita 

que os administradores preferem profissionais que desejem fazer parte dos objetivos 

empresariais, que se sintam identificados com a missão e tenham comprometimento 

com a empresa. Confirmando esta teoria, Rodrigues e Feitosa (2015) destacam que 

um dos objetivos das organizações é alcançar o comprometimento ativo dos seus 

empregados. 

Alguns autores também consideram que o comprometimento organizacional tem 

as naturezas afetivas, calculativas e normativas, assim a natureza afetiva do 

comprometimento é encalçada, porque se destaca numa conexão de relacionamento, 

em que o sujeito sente o ambiente afável se identificando com a empresa, seu laço 

psicológico o incorpora a empresa, influenciando expressivamente sua vontade de 

cooperar para os objetivos organizacionais (Mariano et al, 2014). 

Segundo Müller et al (2005) o comprometimento organizacional pauta na 

dedução do grau de comprometimento dos colaboradores para com a organização, 

contribuindo desta maneira para que as empresas alcancem seus objetivos, uma vez 

que o sucesso empresarial não é uma conquista isolada, é sim uma conquista coletiva 

da organização. 
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Na percepção de Costa (2007, p.29): 

 
Comprometimento organizacional simboliza a dedicação e o apoio para com 
a organização (ou unidade de referência) independente das expectativas de 
trabalho e recompensas. Acrescenta que mesmo se a natureza de apoio 
exigida altere-se de organização para organização, o que poderia esclarecer 
porque qualquer detalhamento de necessidade de comprometimento 
organizacional compreende uma particularização dos termos. 
 

Deste modo, para o autor acima citado, o sujeito comprometido com a empresa 

continuará realizando esforço extra para atingir as metas, não importando para ele o 

estágio em que a empresa esteja, ou seja, este colaborador estará sempre 

comprometido com a empresa existindo ou não possibilidades de promoção, aumento 

de salário, ou qualquer outro benefício.  

A literatura pertinente nas últimas décadas tem indicado que o sujeito traz 

consigo “para a situação de trabalho e como ele processa os eventos ocorridos na 

organização. A partir dessa informação os estudos internacionais buscam aumentar 

sua capacidade sobre a natureza dos vínculos empregado-organização (Meyer e Allen, 

apud Silva et al., 2012, p.75). 

Assim sendo, o comprometimento poderá vir a ser um melhor preditor de 

diversos produtos humanos no campo do trabalho, como para diminuir a rotatividade, o 

absenteísmo e aumentar o desempenho do funcionário.  A maior parte dos trabalhos 

publicados, intencionou formular modelos para quantificar o comprometimento e 

estuda-lo em face de variáveis que o antecedem e variáveis que lhe são consequentes 

(Silva et al, 2012). 

Em pesquisa realizada com funcionários de um determinado órgão público 

Mariano et al (2014) objetivaram analisar o comprometimento afetivo dos sujeitos 

envolvidos para com a organização, identificaram que existe um alto grau de 

comprometimento afetivo no público analisado. Desta forma, os autores concluíram que 

essa ligação dos pesquisados com a empresa é forte e que isso proporciona efeitos 

positivos no alcance dos objetivos da organização, melhorando a produtividade e o 

relacionamento entre os envolvidos (Mariano et al., 2014). 

Foi com os estudos de Mowday et al nos anos 1970 que começou a crescer o 

interesse cientifico internacional a respeito dos níveis de comprometimento humano e 

os efeitos suscitados nas pessoas (Ferreira, 2011). 

Embora com raízes bem mais antigas, as pesquisas sobre comprometimento 

organizacional começam a ter um crescimento a partir da década de setenta, tornando-

se o construto mais investigado em comportamento organizacional. (Bastos et al., 
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2008, p.49). No Brasil, foi a partir da década de oitenta que se iniciaram os estudos 

sobre esse tema, ganhando forças na década de noventa (Balsan, 2011). 

Para Ferreira (2011, p.20): 

 

No Brasil, os estudos relativos ao comprometimento organizacional ganham 
relevância a partir da década de 1990, com a publicação do artigo de Bastos 
(1993) em que o pesquisador aponta as principais fontes teóricas do construto, 
bem como suas diversas abordagens conceituais. 
 
 

Deste modo, observa-se que um dos desafios mais complicados das 

organizações em geral é conservar seus empregados comprometidos 

ininterruptamente com os resultados e objetivos; esse desafio fica ainda mais arriscado 

quando a empresa passa por situações de transformações e/ou crise. Após os anos 

1980, diversas pesquisas sobre as estratégias empresariais foram feitas, em função da 

acelerada mudança no contexto das empresas (Envall, 2014). E uma das táticas 

usadas pelas organizações para aperfeiçoarem sua competitividade é a gestão de 

pessoas, intencionando a promoção do comprometimento organizacional, o qual 

demonstra o envolvimento, a atitude, a iniciativa da pessoa em relação às suas 

atribuições, à equipe de trabalho, e à organização (Envall, 2014). 

Pantaleão (2011) explana que o comprometimento organizacional está 

embasado em três bases: afetiva, instrumental e normativa. Segundo o mesmo autor o 

comprometimento busca averiguar a existência de um novo componente do 

comprometimento organizacional ligada a um componente de vínculo emocional entre 

o sujeito e sua organização, distinto do comprometimento afetivo. 

 

2.7.1 Modelo dos três componentes do comprometimento organizacional 

 

 Os estudos feitos sobre o modelo dos componentes do comprometimento 

organizacional edificaram um modelo em que o comprometimento é visto através de 

três bases: afetiva, instrumental e normativa. Assim sendo, os estudos voltaram-se 

para a constituição e validação de novas medidas, para a assimilação de distintas 

formas de comprometimento e dos seus impactos sobre o comportamento no trabalho, 

o que deu origem ao modelo de trabalho de Meyer e Allen (Moraes et al., 2004). 

Allen e Meyer (1990) citados por Araújo (2011) defendem que é mais apropriado 

levar em consideração o empenhamento afetivo, instrumental e normativo como 

elementos do comprometimento na organização, pois para esses autores a relação dos 
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empregados com a empresa pode refletir diversos graus de todos os tipos de 

comprometimento (apud Araújo, 2011). 

Neste estudo são analisados os três componentes do comprometimento 

organizacional que são: Instrumental, afetivo e normativo. 

Segundo estudos realizados por Mariano et al (2014, p.1): 

 

O comprometimento organizacional tem as naturezas afetivas, calculativas e 
normativas, portanto a natureza afetiva do comprometimento é perseguida, pois 
é um vínculo de relacionamento, em que o indivíduo sente o ambiente acolhedor 
se identificando com a organização, seu laço psicológico o liga a organização, 
influenciando significativamente sua vontade de contribuir para os objetivos 

organizacionais.  
 

Os autores acima mencionados acreditam que o comprometimento afetivo 

enfraquece as intenções de abandono da empresa por parte do sujeito, que passam a 

exercer direitos e deveres e superior desempenho, acrescendo expressivamente a 

produção. 

O compromisso afetivo do colaborador para a empresa da qual ele faz parte é 

arquitetado como um desejo de nela continuar, o comprometimento normativo como 

um dever moral (Siqueira, 2012). 

 

Quadro 4: Componentes do comprometimento organizacional segundo a teoria de 

Meyer e Allen 

Categorias Caracterização A pessoa permanece 
na organização 
porque... 

Estado Psicológico 

Afetivo o liderado se sente 
emocionalmente 
ligado, identificado e 
envolvido na 
organização. 

Sente que quer 
continuar. 

Desejo 

Normativo Possui um sentido na 
organização (ou 
dever moral) de 
continuar nela. 

... sente que precisa 
continuar 

Obrigação 

Calculativo se mantém 
ligado à organização 
devido ao 
reconhecimento dos 
custos associados 
com 
a saída da mesma. 
Este reconhecimento 
pode ocorrer da 
ausência de 
alternativas de 

... sente que tem 
necessidade de 
permanecer na 
empresa 

necessidade 
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emprego, ou do 
sentido de que os 
sacrifícios pessoas 
gerados pela saída 
serão 
elevados. 

Fonte: adaptado de Guiomar, 2010 

 

 Como se nota pelo quadro 4 observa-se que pessoas com alto 

comprometimento afetivo permanecem na empresa por vontade própria, já os 

indivíduos com alto comprometimento normativo ficam porque sentem que precisam 

continuar lá e os colaboradores com elevado comprometimento calculativo continuam 

ne organização porque sentem que precisam fazer isso. 

 

2.7.1.1 Modelo Instrumental ou Calculativa 

 

 O enfoque instrumental do comprometimento organizacional provém das 

pesquisas feitas por Becker (1960). Este teórico vê o comprometimento instrumental 

como uma tendência do sujeito em se engajar em "linhas consistentes de atividade" 

(Becker, 1960, p.33). Esse comprometimento também é chamado de side bet, ou 

traduzido como trocas laterais, adquirindo diferentes títulos, como bem assinala 

Medeiros et al (2003), tais como calculativo econtinuance ou continuação. Para Becker 

(1960) o sujeito continua na organização pelos custos e benefícios integrados a sua 

saída, que constituiriam segundo este autor nas trocas laterais. 

 No mesmo sentido que os autores acima, Costa (2007, p.39) também conceitua 

a Abordagem Instrumental também chamada por alguns como continuação e 

calculativa, como o comprometimento num conjunto de ações advindos das 

recompensas e custos complementares da organização. Este tipo de comprometimento 

está ligado ao que o sujeito considera como os investimentos e sacrifícios pessoais que 

este teve para a empresa assim sendo, torna-se difícil deixa-la por outra que as vezes 

ele terá que começar do “zero” novamente (Costa, 2007). Porém, continua o autor se o 

sujeito observa a existência de uma igualdade entre os esforços e serviços dispendidos 

a essa organização e percebe que existe recompensas por fazer parte dela, o sujeito 

passa a se esforçar para se manter na empresa (Costa, 2007, p.39). 

 Moraes et al consideram que o enfoque instrumental é uma função das 

recompensas e custos agregados à condição de integrante da empresa. Segundo os 

autores: 
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O enfoque instrumental associa-se também à permanência do indivíduo na 
empresa aos custos e benefícios decorrentes de sua saída, como sendo 
múltiplos investimentos feitos pelos mesmos que tornam custoso o abandono 
da organização. Meyer e Allen (1997) denominaram esta modalidade como 
comprometimento duradouro (continuance commitment), revelando não 
somente a persistência numa dada linha de ação, como também a sua 
distinção para outro estilo de ligação de natureza afetiva (Moraes et al., 2004, 
p. 7-8). 
 
 

Moraes et al (2004) entendem que o comprometimento instrumental ou 

calculativo desenvolvem-se a partir do número de investimentos feitos pelo indivíduo na 

organização e também pela falta de opções de empregos no mercado. 

Para Guiomar (2010) o comprometimento calculativo possui dois antecedentes 

que são os investimentos e as alternativas. Assim sendo, tudo o que eleva os custos 

ligados à saída da empresa tem potencial para criar o comprometimento instrumental. 

Deste modo, a vista da literatura apresentada percebe-se que no 

comprometimento instrumental existe um apego psicológico, na qual o sujeito leva em 

conta que sua saída terá um alto custo ou sacrifícios expressivos, tanto de ordem 

econômica, social ou psicológica. Porém, esta relação apresenta-se satisfatória quando 

o sujeito constata que as recompensas, tais como: salário, status e liberdade, estão 

dentro de suas expectativas e necessidades (Costa, 2007, p.40). 

 

2.7.1.2 Modelo Afetivo-Atitudinal 

 

O Modelo Afetivo-Atitudinal foi a abordagem mais influente sobre a literatura do 

comprometimento organizacional durante muito tempo, o qual observa a natureza 

afetiva do processo de identificação do indivíduo com as finalidades e valores da 

organização. Além disso, este modelo é a forma mais popular de definição de 

comprometimento organizacional (Moraes, et al., 2004). 

Segundo Meyer e Allen (1990, apud Pantaleão, 2011), empregados com forte 

comprometimento afetivo ficam na empresa porque eles querem, diferentes daqueles 

com comprometimento instrumental que ficam porque necessitam e aqueles com 

comprometimento normativo porque se sentem obrigados. 

Para Traldi e Fiuza (2010, p.4) : 

 

O comprometimento afetivo pode ser definido pelas suas principais 
características, a saber: crença e aceitação dos objetivos e valores 
organizacionais; disposição para defender a organização; e desejo de manter o 
vínculo com ela. Para os autores, este tipo de comprometimento vai além da 
simples lealdade passiva à organização, perfazendo uma relação ativa onde o 
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colaborador deseja dar algo de si a fim de contribuir para o bem-estar da 
organização em que trabalha. 
 
 

Deste modo para os autores acima mencionados entendem que a principal 

característica do comprometimento afetivo está a crença e aceitação dos objetivos e 

valores da organização, pois este tipo de comprometimento perfaz uma relação afetiva 

em que o funcionário quer dar algo de si para o bem-estar em geral da empresa em 

que está inserido. 

Para Pantaleão (2011) a ajuda mais significativa de Meyer e Allen a pesquisa do 

comprometimento organizacional se dá pela busca da operacionalização das teorias do 

comprometimento organizacional, através dos instrumentos por eles criados. Como 

exemplo, Araújo (2011) acredita que a afeição que uma pessoa sente pela sua 

organização, pode vir junto do dever da lealdade; pois para este autor, o fato de um 

componente da organização sentir que não tem escolhas de emprego fora desta, não 

impede que ele tenha um sentido de comprometimento elevado e desenvolva um forte 

laço afetivo. 

 O modelo Afetivo-Atitudinal tem sido o mais utilizado dentro da bibliografia 

consultada. A premissa principal desse modelo incide na identificação do sujeito com 

as metas organizacionais, bem como a introjeção de seus valores. Silva et al (2012) 

consideram três fatores para que o comprometimento possa ser caracterizado. O 

primeiro é o fator crença e aceitação dos objetivos e valores da empresa. O segundo 

fator é que o sujeito esteja disposto a desempenhar um esforço considerável em 

beneficio da empresa. E o terceiro fator é de que o sujeito tenha um desejo grande de 

fazer parte da organização.  

 Costa (2007) acredita que a abordagem afetiva liga-se a lealdade. As pessoas 

começam a se identificar com os objetivos, valores e normas e, quando esses são 

lógicos com os que eles próprios dão valor ou acham que seja o correto e dentro de 

seus desejos. Assim sendo, criam uma relação de afeição e envolvimento, cooperando 

para o seu desenvolvimento. 

No entendimento de Moraes et al (2004, p.7) “O comprometimento afetivo é o 

comprometimento como um apego, como um envolvimento, onde ocorre identificação 

com a organização”. 

O comprometimento afetivo de uma pessoa passa por influência de diversas 

particularidades, quer próprias do indivíduo, ou resultantes da organização em que está 

inserido, considerando assim de antecedentes diretos ou indiretos, todo o tipo de 

situações que possam ter influência no comprometimento afetivo (Guiomar, 2010). 
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 Os empregados que têm uma forte ligação e comprometimento afetivo 

continuam na empresa porque eles de fato o desejam. Assim sendo, segundo estes 

autores, o empregado com este tipo de comprometimento fica na empresa porque 

quer, este elemento pode ser relacionado com a identidade – o sujeito aceita influência 

para constituir ou manter uma relação satisfatória com o grupo ou empresa (Moraes, 

2004). 

A vista dos autores acima consultados, o comprometimento afetivo seria 

desencadeado por experiências anteriores de trabalho, principalmente aquelas que 

atenderem necessidades psicológicas do colaborador, deixando-o confortável dentro 

da empresa e satisfeito com a realização de seu trabalho.  Pois quando o sujeito tem 

os valores da organização internalizados, este começa a se identificar com suas metas 

ou envolve-se com os papeis de trabalho, realizando-os para facilitar o atingimento dos 

objetivos do sistema, acredita-se que foi desenvolvida uma ligação psicológica, de 

natureza afetiva, com a organização. Neste sentido, esta ligação está representada 

pelo comprometimento organizacional afetivo (Siqueira, 2012, p.1). 

 

2.7.1.3 Modelo Normativo 
 

No modelo normativo alguns autores entre eles Costa (2007) entendem que o 

comprometimento está ligado a obrigação de retribuir o que a empresa fez ou faz, bem 

como uma ideia geral de que o colaborador tem que ser leal à empresa da qual ele faz 

parte e não ficar trocando de empresa no momento em que já não lhe oferecer mais as 

vantagens e benefícios que ele espera. O elemento central desse enfoque se encontra 

no fato de que pessoas comprometidas ostentam determinadas condutas porque 

acreditam que isso é o correto. Assim, os sujeitos recebem como verdadeiros os 

valores e objetivos organizacionais. No que diz respeito às pressões normativas 

derivadas de regras, regulamentos e da cultura da organização, observando-se que 

essas afeiçoam o comportamento do colaborador  na direção almejada pela empresa 

(Costa, 2007). 

O compromisso normativo constitui, segundo seus idealizadores Wiener e Vardi 

(1980; 1990; Wiener, 1982), uma intensa disposição do sujeito para conduzir seus atos 

por valores culturais internalizados sem, muitas vezes, se dar conta de quão pouco 

lógicas certas ações deles decorrentes possam parecer (Costa, 2007). Segundo Bastos 

(1994, p. 51), os padrões de comportamento apresentados pelo indivíduo com 

compromisso normativo revestem-se de "sacrifício pessoal, persistência e preocupação 

pessoal". 
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Traldi e Fiuza (2010, p.5) consideram que “enquanto o comprometimento afetivo 

considera as ligações afetivas com a organização e insere-se no âmbito da afetividade, 

tanto o comprometimento calculativo quanto o normativo representam dimensões 

cognitivas particulares da relação entre colaborador e organização”. 

O entendimento psicológico de comprometimento organizacional normativo 

assenta-se num campo cognitivo, implicando que o colaborador normativamente 

comprometido espera ter obrigações e deveres morais para com a organização, 

necessitando se comportar de forma que possa comprová-los. Assim, entende-se que 

uma forma mais apropriada de analisar este estilo de compromisso seja por meio de 

frases que representem as convicções dos sujeitos sobre suas obrigações e deveres 

morais para com a organização. (Siqueira, 2012). 

Para Guiomar (2010) o comprometimento normativo tem três antecedentes, 

sendo dois diretos e um indireto: 

 
Os antecedentes diretos são os investimentos que a empresa faz no 
trabalhadores que levam a este sentimento de obrigação e a socialização, que 
leva ao sentimento de obrigação e pode começar com a observação de modelos 
ou com o uso contingente de recompensas e punições (Guiomar, 2010, p.23). 

 

 Já os antecedentes indiretos se destaca pela norma de reciprocidade que tem 

um efeito moderados sobre a relação entre os investimentos organizacionais e o 

comprometimento normativo (Guiomar, 2010). 

 

2.7.2 Comprometimento organizacional, contrato  

 
2.7.2.1 Comprometimento organizacional 
 

A mudança organizacional tem decorrências no trabalho desenvolvido pelos 

seus colaboradores, provocando criatividade e adaptação a novas realidades de forma 

sistemática (Araújo, 2011). 

Araújo (2011) buscou analisar  a extensão da liderança transformacional na 

confiança organizacional e desta no comprometimento organizacional, num período em 

que estes fatores assumem uma importância extrema como diferenciadores e garante 

melhores performances. O estudo do autor comprovou as hipóteses de que as que 

relacionam liderança transformacional com confiança organizacional, bem como todas 

as sub-componentes desta (competência, integridade e benevolência), foram 

confirmadas e validadas. Já foram refutadas as lideranças que relacionam confiança 
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organizacional com comprometimento organizacional, bem como todas as sub-

componentes deste (afetivo, calculativo e normativo).  

A influência que a liderança transformacional desempenha na confiança 

organizacional, demonstrada nas suas particularidades principais (competência, 

integridade e benevolência) é significativa e relevante. Essa influência poderá repercutir 

na forma de funcionamento e comportamento dos colaboradores da organização 

(Araujo, 2011). 

 

2.7.2.2 Contrato Psicológico 

 

O chamado “contrato psicológico” se destaca numa das áreas de interesse dos 

pesquisadores da administração e da psicologia organizacional. Segundo Abreu e Silva 

(2006) a cada dia mais aumenta a preocupação dos administradores  no fato de que a 

subjetividade tem essencial importância para se entender melhor as relações humanas, 

e o fato de que elas não se submetem a contratos formais e princípios internos apenas. 

Ou seja, a subjetividade é vista pelos pesquisadores como um fato que carece ser 

analisado mais de perto pela gestão de pessoas. Segundo Abreu e Silva (2006, p.1) “A 

subjetividade passa pelos aspectos religioso, político, econômico e moral dos 

indivíduos; é expressa, dentre outros elementos, pelos pensamentos, sentimentos, 

condutas, emoções e ações de cada um”. 

Segundo os autores acima mencionados “as organizações enviam mensagens 

aos empregados, que seriam entendidas como promessas, sendo essa ou não a 

intenção da empresa. Por meio de palavras, ações e sinais as organizações 

comunicam promessas aos trabalhadores todo o tempo” (Abreu e Silva, 2006, p.1). Os 

autores explicam que os contratos psicológicos são acordos não escritos, que agem 

como estruturantes do comportamento humano e de suas atitudes. 

Assim sendo, entende-se que o entendimento dos contratos psicológicos 

possibilita uma comunicação mais ativa na empresa e, desta forma, o entendimento da 

contradição entre necessidades das pessoas e cobranças da organização.  

Abreu e Silva (2006, p.94) notaram que: 

 

O contrato psicológico é estabelecido independentemente da vontade dos 
indivíduos, e mesmo sem a conscientização de que está sendo construído. A 
maioria dos atores organizacionais não percebe a ocorrência desse fenômeno, o 
que sustenta as afirmações de Rousseau (1995) de que as intenções da 
empresa são transmitidas o tempo todo por documentos escritos, políticas e 
práticas organizacionais, e por formas implícitas, como a consideração da 
experiência anterior do empregado ou sua comparação com outro funcionário. 
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Ainda segundo os autores acima citados, existem fatores externos que 

cooperam na constituição do contrato psicológico, como a imagem organizacional, que 

causa impressões e crenças a respeito da organização antes de qualquer contato do 

empregado com ela. Fatores internos, como comunicados orais passados ao 

colaborador já quando ele entra na empresa (promessas de treinamento, suporte, 

plano de carreira e benefícios), também vão-se estabelecendo ao longo do tempo e 

transformando o contrato psicológico (Abreu e Silva, 2006). 

 O contrato psicológico é constituído de forma automática e não faz parte do 

acordo formal entre organização e colaborador (Pantaleão, 2011). Para Rousseau 

“contratos psicológicos são as crenças dos sujeitos sobre as obrigações mútuas entre 

eles e suas empresas” (Rousseau, 1989, p.390). Já comprometimento organizacional 

segundo Pantaleão (20110 diz respeito a forma como cada sujeito entende a motivação 

de seu vínculo com a organização, que pode ser de afetivo, refletindo numa vontade, 

instrumental, que reflete uma obrigação. 

O conceito de Contrato Psicológico foi introduzido em 1960 porém, só foi 

concretizado na década de 1990. De acordo com Turnley et al (2004), o acalorado 

mercado de trabalho durante a segunda metade da década de 1990, fez com que as 

empresas norte americanas, se esforçassem para proporcionar pacotes de 

compensação e benefícios que as auxiliaria a atrair e reter talentos. Tais ações podem 

ter influenciado negativamente o interesse dos empregados e a sua lealdade, da 

mesma forma que os sindicatos no decorrer desse período, já que se filiariam às 

organizações que lhes trouxessem maior benefício. (Pantaleão, 2011). 

Ainda de acordo com o mesmo autor, “muitos dos mesmos incentivos utilizados 

pelas organizações para atrair trabalhadores na década de 1990 já estão sendo 

retirados, em resposta ao aumento das pressões econômicas” (Pantaleão, 2011, p.12). 

Como implicação, as perspectivas dos trabalhadores estão sendo pulsadas e os seus 

contratos psicológicos sendo violados (Pantaleão, 2011). 

 
A função do contrato psicológico é a redução da insegurança, uma vez que 
engloba outras questões da relação empregado/empregador, que não fazem 
parte do contrato formal. “Um elemento central no contrato psicológico é a 
crença do empregado de que a organização irá cumprir com as suas promessas 
e acordos” (Suazo, Turnley e Maidalton, 2005, p.24). 
 
 

Por envolverem as crenças dos colaboradores sobre as responsabilidades 

mútuas entre estes e as empresas os contratos psicológicos podem ser vistos como o 

alicerce de relações de trabalho. Partindo disso Pantaleão (2011) destaca que os 



57 

indivíduos desenvolvem suas perspectivas a partir de duas fontes: das suas 

percepções da cultura da empresa e pelas relações com os representantes da 

empresa. Assim sendo, o contrato psicológico se alarga com base nas perspectivas 

desenvolvidas por meio do recrutamento e das relações iniciais na empresa. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A partir das constatações da base teórico-empírica fundamentada pela literatura 

especializada sobre os conceitos de Liderança e comprometimento das pessoas no 

trabalho, segue a metodologia desenvolvida neste trabalho, notadamente a partir da 

resposta a seguinte pergunta: de que maneira a liderança transformacional e 

transacional podem influenciar no comprometimento dos colaboradores de uma 

Coopcrédito? 

Neste estudo empírico adotou-se a estratégia de pesquisa do tipo survey de 

caráter predominantemente quantitativo, cuja escolha ocorreu pelo fato de esta melhor 

se ajustar ao objeto e aos objetivos do mesmo, ou seja, encontrar relações entre 

variáveis e testar um modelo teórico de investigação previamente definido. 

Subsequente à análise qualitativa, foram realizadas entrevistas com o objetivo de 

aprofundar as explicações dessas relações com o comprometimento. 

 Esta metodologia “justifica-se quando os propósitos da investigação estão 

relacionados com a observação de fenómenos e o teste de hipóteses que explicam 

aqueles fenómenos, o que se verifica na presente investigação” (Marconi e Lakatos, 

2003, p.23).  

  

 
3.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA  

 

Diante da proposta da convergência entre os conceitos precedentes nas 

referências teóricas, buscou-se investigar o seguinte problema:  

 Qual a relação da liderança transformacional e transacional e sua influência no 

comprometimento dos colaboradores de uma cooperativa de crédito? 

 

3.1.1 Perguntas de pesquisa  

 

Qual a relação dos estilos de lideranças transformacional e transacional 

presentes numa cooperativa de crédito? 

Qual o grau de comprometimento dos liderados da cooperativa de crédito? 

Como está a relação entre os estilos de lideranças e o grau de 

comprometimento dos liderados? 

Diante do exposto, o problema de pesquisa pode ser ilustrado da seguinte 
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maneira:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaboração própria. 
 
 

 Hume, no seu livro “Tratado da natureza humana”, tem como uma das questões 

principais a causalidade, ou a relação entre causa e efeito. Para analisar esta questão, 

Hume leva em conta tanto no âmbito da realidade quanto o âmbito da mente humana. 

Hume analisa a contiguidade no tempo e no espaço. Na sequência analisa a prioridade 

no tempo da causa que também permitirá que um determinado evento aconteça, pois é 

evidente que o movimento que foi a causa que antecede o efeito (Kenny, 2011). 

 

3.1.2 Definição constitutiva e operacional das variáveis 

Quadro 05 - Dimensão das medidas de (variáveis independentes)  

Variável Definição Constitutiva Definição Operacional 

Liderança Transformacional O líder transformacional inspira 
seus colaboradores a 
ultrapassar seus próprios 
interesses para o bem da 
organização e este líder possui a 
capacidade de causar efeito 
profundo sobre seus 
subordinados (ROSA, 2010). 
 
Segundo Pereira (2006) 
liderança transformacional é o 
procedimento através do qual os 
líderes fomentam o 
empenhamento e o 
comprometimento dos 
colaboradores, levando-os a ter 
comportamentos espontâneos e 
de entrega total à causa da 

Coleta de dados por meio de 
questionário. 

LIDERANÇA 

TRANSFORMACIONAL 
LIDERANÇA 

TRANSACIONAL 

C0MPROMETIMENTO 

AFETIVA  

NORMATIVA  

CALCULATIVA  
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organização. 
 

Liderança Transacional Na liderança transacional o líder 
motiva seus colaboradores a agir 
em busca de recompensas em 
troca de serviços prestados, 
diferente da liderança 
transformacional em que o líder 
motiva os seguidores a trabalhar 
para ir além dos objetivos 
propostos (ALMEIDA, 2012). 
O líder conhece as necessidade 
e desejos dos seus 
colaboradores, clarificando-lhes 
como podem satisfazê-los em 
troca da execução das tarefas e 
da atuação (GUIOMAR, 2011). 
 
 

Foi operacionalizado com base 
na análise estatística dos dados 
obtidos por meio do questionário 
aplicado aos colaboradores da 
coopercrédito e calculados 
mediante o uso do software 
SPSS. 

Comprometimento Comprometimento se resume no 
engajamento, agregamento, se 
envolver e associar-se à ideia de 
compromissos ou 
responsabilidades frente a algo 
ou alguém (SOUZA, 2006). 
Caracteriza-se por múltiplos 
focos (valores,organizações, 
carreira, trabalho e sindicato) e 
múltiplas bases (afetivas, 
normativa, de 
continuidade,comportamental e 
sociológica (SANTOS FILHO e 
MOURÃO, 2011). 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
 
 

 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 

Esta seção é destinada à descrição do plano de investigação, que está 

estruturada da seguinte maneira: (i) finalidade da pesquisa; (ii) método de pesquisa; (iii) 

dimensão temporal; (iv) delimitação e (v) coleta e tratamento dos dados. 

 

3.2.1 Finalidade da pesquisa  

 

A finalidade dessa pesquisa foi identificar as relações existentes entre a 

liderança transformacional e transacional e o comprometimento organizacional, 

espeficamente, compreender de que maneira a liderança transformacional e 

transacional podem influenciar no comprometimento dos colaboradores de uma 

cooperativa de crédito? 



61 

 

3.2.2 Método de pesquisa 
 

Para atingir o propósito da presente pesquisa, foi utilizado a estratégia de 

pesquisa do tipo Survey. A pesquisa quantitativa de acordo com Marconi e Lakatos 

(2003 p. 187) “consiste em investigações de pesquisa empírica cuja principal finalidade 

é o delineamento ou análise das características de fatos ou fenômenos, a avaliação de 

programas, ou o isolamento de variáveis principais ou chave”.  

Este tipo de pesquisa utilizou métodos formais, que se aproximam dos projetos 

formais e dos projetos experimentais caracterizados pela precisão e controle 

estatísticos com a finalidade de fornecer dados para a execução dos objetivos. 

Também se destaca pela pesquisa qualitativa, que para Roesch (2010, p.155) 

É apropriada para a avaliação formativa, quando se trata de melhorar a efetividade de 

um programa ou plano, ou mesmo quando é o caso da apropriação de planos, ou seja, 

quando se trata de selecionar as metas de um programa e construir uma intervenção. 

Para Roesch (2005, p. 45), “apreciar as diferentes construções e significados 

que as pessoas atribuem e sua experiência”. Ainda, define que as pessoas definem 

situações de maneira seletiva e subjetiva a partir de suas referencias pessoas de 

crenças e valores que desenvolvem ao longo de suas vidas. 

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de caráter descritivo de uma 

relação causal, uma vez que objetiva verificar de que maneira a liderança 

transformacional e transacional influenciam no comprometimento organizacional. Para 

Gil (2002, p. 42) a análise descritiva tem como objetivo a descrição das características 

de uma determinada população, ou então, a descrição das relações entre as variáveis.  

 Nas pesquisas descritivas, destacam-se aquelas que objetivam estudar as 

características de um grupo: sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de 

escolaridade, estado de saúde física e mental etc. Também são pesquisas descritivas 

aquelas que visam descobrir a existência de associações entre variáveis (GIL, 2002, 

p.42).  

A caracterização do estudo descritivo se justifica pela intenção de explicar as 

possíveis relações do fenômeno a ser estudado – a relação entre liderança 

transformacional e transacional e comprometimento organizacional na Coopcredito. 

Andrade (2002) contribui afirmando que a pesquisa descritiva se atenta em observar os 

fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los, sem interferência do 

pesquisador neles. 
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3.2.2.1 Metodologia estatística descritiva 

 

Partindo-se da definição de estatística descritiva apresentada por Freund e 

Simon (2000), tem-se que as formas mais comuns de se resumir os dados ou 

descrevê-los é por meio de tabelas ou gráficos. Contudo, para agrupar os dados, antes 

é necessário classificá-los quanto à sua natureza que segundo Diehl et al ( 2007) 

podem ser nominais, ordinais ou intervalares. Dados Nominais são categorias 

compiladas que passam a mencionar números registrados ou conferidos a elas. “Dados 

Ordinais são aqueles em que não se podem estabelecer igualdades e Dados 

Intervalares são dados que, além de ser permitido estabelecer desigualdades, também 

se pode estabelecer diferenças, porém sem a possibilidade de multiplicação ou divisão” 

(Freund; Simon, 2000).  

Partindo-se desses conceitos e após conhecer os dados e classificá-los, os 

mesmos foram apresentados em forma de tabelas ou gráficos na seção seguinte, a fim 

de que se possa fazer a análise de forma mais clara.  

Para Diehl et al (2007) a apresentação gráfica foi feita por meio de um gráfico. 

Eles são delineados por normas nacionais de construção. Os mesmos devem 

apresentar título e escala. Dieh et al (2007, p.2) definem como escala: 

  
a obediência métrica (valores expressos pelas figuras sejam proporcionalmente 
iguais aos reais) que os valores apresentados devem seguir em todo o gráfico 
Também Calvo (2004) destaca que a escala adotada não deve distorcer os 
fatos ou as relações que se deseja destacar. A tabela é um quadro que resume 
um conjunto de observações, enquanto os gráficos são formas de 
apresentação dos dados, cujo objetivo é o de produzir uma impressão mais 
rápida e viva do fenômeno em estudo. 

 

 

3.2.2.2 Intervalos de consistência interna de escalas 
 

 A escala é uma função linear dos atributos e a origem é comum, ou seja, há um 

zelo real. A razão entre atributos e valores da escala bem como a razão entre 

intevados de atributos e intervalos de escalas é regular, e representa o coeficiente de 

regressão da função linear que descreve as relações entre os atributos e a escala 

(Pereira, 2012). Para este autor, o pesquisador assume que seu evento tenha 

comportamento aritmético, que é a premissa mais forte que ele pode adotar para a 

escolha de uma escala. Nessa situação, suas possiblidades de análise, em 
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contrapartida, serão máximas, sendo pertinentes quaisquer das técnicas de 

processamento e análise aplicadas a medias quantitativas contínuas (Pereira, 1999). 

 

3.2.2.3 Coeficiente de correlação de Person 
 

O coeficiente de correlação de Pearson (r) é uma medida de associação linear 

entre variáveis. Sua fórmula é a seguinte:  

 

 

 Dois conceitos são essenciais para entendê-la: “associação” e “linearidade”. Em 

termos estatísticos, duas variáveis se associam quando elas guardam semelhanças na 

distribuição dos seus escores. Mais exatamente, elas podem se unificar a partir da 

distribuição das frequências ou pelo compartilhamento de variância (Figueiredo Filho e 

Silva Junior, 2009). 

O coeficiente de correlação Pearson (r) varia de -1 a 1. O sinal sugere a direção 

positiva ou negativa do relacionamento e o valor recomenda a força da relação entre as 

variáveis. Uma correlação perfeita (-1 ou 1) indica que o escore de uma variável pode 

ser determinado exatamente ao se saber o escore da outra. No outro oposto, uma 

correlação de valor zero indica que não há relação linear entre as variáveis. (Figueiredo 

Filho e Silva Junior, 2009). 

Para o cálculo da correlação de Person pode-se supor que um pesquisador 

esteja interessado em analisar a relação entre duas variáveis X e Y. A tabela abaixo 

ilustra esses dados: 

 
 

Fonte: Figueiredo Filho e Silva Junior, 2009 

 

 

A primeira coluna (ID) registra a identificação de cada observação. O primeiro 
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passo para avaliar o coeficiente de correlação de Pearson é padronizar as 

observações. 

Em síntese, o coeficiente de correlação de Pearson (r) mede o grau da 

correlação linear entre duas variáveis quantitativas, reflete a intensidade de uma 

relação linear entre dois conjuntos de dados. 

 

 

3.2.3 Delimitação da pesquisa  

 

A população ou universo é o conjunto total de elementos que tem as mesmas 

características (Gil, 2002). Nesta pesquisa, a população foi definida como sendo os 

duzentos colaboradores da Coopcredito objeto deste estudo. Já, a amostra para esta 

pesquisa foi consolidada após a aplicação do questionário, onde poderá ser analisada 

a adesão dos que se dispuseram a responder o questionário aplicado presencialmente 

em cada uma das agências da cooperativa. 

Esta amostra foi não-probabilística, por conveniência, visto que o questionário da 

pesquisa foi aplicado presencialmente nas agências da cooperativa, em dias aleatórios. 

Segundo Hair et al. (2005), a amostra definida por conveniência ocorre quando o 

pesquisador escolhe pela seleção de elementos da amostra que estejam mais 

disponíveis e possam fornecer as informações necessárias. 

Para a aplicação dos questionários utilizou-se o alfa de Cronbach que é uma 

ferramenta estatística que quantifica, numa escala de 0 a 1, a conffiabilidade de um 

questionário. O valor mínimo aceitável para se considerar um questionário confiável é 

0,7. (Matos, 2012). 

 

O alfa de Cronbach é muitas vezes referido como o principal estimador de 
confiabilidade, o mesmo não é o único. O estimador de confiabilidade a ser 
utilizado depende dos fatores particulares geradores de erros que o 
pesquisador busca identificar (Hair et al., 2005, p.1). 
 
 

O coeficiente alfa foi descrito em 1951 por Lee J. Cronbach (Cronbach, 1951). É 

um código empregado para medir a credibilidade do tipo coerência interna de uma 

escala, ou seja, para medir a extensão em que os itens de um instrumento estão 

correlacionados. Ou seja, o alfa de Cronbach é a média das conexões entre os itens 

que fazem parte de um instrumento (Matos, 2012). 

O contato com os convidados foi realizado diretamente pela pesquisadora. Ficou 

definido com a instituição que os questionários iriam ser aplicados nas instalações da 
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organização, no horário fora de atendimento ao publico. Todos os colaboradores foram 

informados da confidencialidade das respostas. 

 

3.2.4 Coleta e tratamento dos dados 

 

Segundo Hair et al. (2005a, p.96) dados são definidos como “informações 

registradas com a intenção de representar fatos”. Os dados podem ser descritos como 

sendo primários ou secundários, segundo suas fontes. Nesta pesquisa os dados 

primários foram oriundos do levantamento por meio dos questionários aplicado junto 

aos colaboradores da CoopCredito.  

As duas variáveis principais – liderança (transformacional e transacional) e 

comprometimento organizacional foram operacionalizadas por meio de duas escalas 

integradas num único questionário. Este instrumento é constituído por duas partes 

distintas: na primeira parte os colaboradores avaliam a sua chefia direta em relação ao 

seu estilo de liderança (transformacional, transacional) e na segunda parte fazem a 

avaliação em relação ao seu nível de comprometimento organizacional (apêndice X). 

 Para mensurar a Liderança transformacional e transacional a medida mais 

conhecida é o Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ), desenvolvido por Bass 

(1985). Neste sentido foram aplicados a todos os colaboradores da Coopcrédito, uma 

versão do Questionário Multifactorial de Liderança (Multifactorial Leadership 

Questionaire - MLQ) (Apêndice C) desenvolvido por Bernard Bass e Bruce Avolio e 

utilizado sob tradução e adaptação de Júlia Oliveira no âmbito da Dissertação de 

Mestrado defendida na UCP - Porto, em Julho de 2007 (Matos, 2012). Nesta pesquisa, 

não foi avaliado o estilo Laissez-faire, portanto as perguntas relacionadas a esse estilo 

não fizeram parte da análise. 

 Justifica-se a escolha por esses dois estilos de liderança por entender que a 

liderança transformacional e transacional são as que mais se aproximam do perfil de 

estilo que mais influenciam no comprometimento dos colaboradores de uma 

cooperativa de crédito pelo fato de que cada líder tem um estilo próprio de liderança 

que podem ser divididos em liderança transacional ou liderança transformacional, com 

um perfil e características próprias. 

 Segundo Matos (2012) O MQL foi desenvolvido com o objetivo de avaliar os 

estilos de liderança transformacional, transacional e “laissez-faire”, originalmente o 

MQL é constituído por 73 questões. No entanto, na presente investigação utilizou uma 

versão reduzida, e adaptada para português composta por 37 questões, que se 
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encontram elaboradas para os liderados com o objetivo destes avaliarem o seu líder 

(Apêndice B). 

 As respostas ao referido questionário estão classificadas numa escala tipo 

“likert” com cinco pontos (0= Discordo Totalmente; 1= Concordo Raramente; 2= 

Concordo Algumas Vezes; 3= Concordo Muitas Vezes e 4= Concordo Totalmente).  

  Por sua vez, as 37 questões encontram-se divididas em oito escalas: 1) 

influência idealizada (atributos), 2) influência idealizada (comportamentos), 3) 

motivação inspiracional, 4) estimulação intelectual, 5) consideração individualizada, 6) 

recompensa contingencial, 7) gestão por exceção (ativo) e, 8) gestão por exceção 

(Passivo).  

 

Quadro 06 – MQL – Questionário Multifatorial de Liderança 

 Grupos  Escalas  Questões  

 
 
 
Tipos de 
Liderança 

Liderança 
Transformacional 

Influência Idealizada (Atributos) 10 -18 - 21 -
25 

Influência Idealizada 
(Comportamentos) 

6 -14 - 23 - 
34 

Motivação Inspiracional 9 - 13 - 26 - 
36 

Estimulação intelectual 2 - 8 - 30 - 
32 

Consideração individual 15 - 19 - 29 
- 31 

Liderança 
Transacional 

Recompensa pelos objetivos 
atingidos 

1 - 11 - 16 - 
35 

Gestão por exceção (ativa) 4 - 22 - 24 - 
27 

Gestão por exceção (passiva) 3 - 12 - 17 - 
20 

Resultados da Liderança Esforço Extra 39 - 42 - 44 

Eficácia 37 - 40 - 43 
- 45 

Satisfação 38 - 41 
Fonte: Adaptação própria, de  Bernard M. Bass e Bruce Avolio e extraído de Matos (2012). 

 

 Em sua pesquisa Matos (2012) descreve o significado de cada uma das escalas 

acima citadas, o que contribui para elucidar o embasamento desta pesquisa. Nos 

estudos de Matos (2012) em relação às escalas integrantes da Liderança 

transformacional verificam-se as seguintes:  

  Influência Idealizada (atributos) na qual os líderes que possuem esses   

atributos conseguem exercer um grande poder e influência sobre os liderados, de tal 

forma que estes acabam por desenvolver sentimentos sobre os líderes considerando-
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os pessoas únicas e exemplares, depositando plena confiança e demonstrando 

interesse em se identificar com eles e a sua missão. 

  Através da Influência Idealizada (comportamentos) os líderes inspiram e 

imprimem dinâmica no seu grupo através da visão que acreditam poder ser alcançada 

pela organização. Na Motivação Inspiracional os líderes através de seus 

comportamentos motivam o seu grupo, conduzindo a um espírito de equipe que integra 

os objetivos comuns e promovem expectativas positivas acerca do caminho necessário 

a ser seguido com vista aos resultados (Matos, 2012).  

  Na Estimulação Intelectual os líderes incentivam os subordinados a seres 

inovadores e a procurarem novas formas para abordagem dos problemas, bem como a 

colocarem em dúvida as suas crenças e valores e também as do líder e, por fim, na  

Consideração Individual o líder trata seus liderados de forma individual, através da 

compreensão e partilha das suas preocupações e necessidades. Além de reconhecer 

as capacidades dos seus subordinados e tentar satisfazer as suas necessidades, 

oportunizando um ambiente propício para que cada subordinado se possa desenvolver 

(Matos, 2012). 

 Já nas escalas de Liderança Transacional, observa-se a recompensa por 

objetivos e a Gestão por Exceção Ativa. A recompensa por objetivos baseiam-se no 

fato dos líderes definirem além dos objetivos organizacionais também o 

reconhecimento e recompensas associadas ao alcance destes.  A Gestão por exceção 

ativa detém ao fato dos líderes adotarem uma atitude “penalizadora” em relação aos 

subordinados que não cumpram os objetivos previamente estabelecidos (Matos, 2012).  

 Fazem parte do resultado da liderança as escalas: 1) Esforço Extra, que permite 

verificar a capacidade dos líderes conduzirem os seus subordinados a que estes façam 

mais do que o esperado; 2) Eficácia, onde se analisa como um líder consegue ser 

eficaz encarando os interesses individuais e do grupo como um todo e se possuem a 

capacidade de representar a equipe forma eficaz perante níveis hierárquicos mais 

elevados; 3) Satisfação, onde se avalia a satisfação dos subordinados face à atuação 

do líder, face ao seu estilo de liderança, e indica se a forma de agir do líder conduz a 

um ambiente organizacional produtivo (Matos, 2012).  

Para avaliar o comprometimento organizacional utilizou-se a escala de 

comprometimento desenvolvidas por Meyer e Allen. As escalas possuem questões 

fechadas sobre comprometimento organizacional e são aplicadas no formato Likert de 

5 pontos, desde “discordo totalmente” (1) a “concordo totalmente” (5). A primeira 

versão de questionário de Meyer e Allen (1990) apresentava 24 itens, 8 em cada 
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dimensão, com 7 itens invertidos no total. Na última versão proposta por Meyer e Allen 

(1997) a escala foi revista passando para 19 itens, sendo 4 invertidos (Guiomar, 2011).  

 

QUADRO 07 -  As três componentes mais comuns do comprometimento 

organizacional. 

CATEGORIAS  CARACTERIZAÇÃO A PESSOA 

PERMANECE NA 

ORGANIZAÇÃO 

PORQUE … 

ESTADO 

PSICOLÓGICO 

Afetiva  Grau em que o colaborador se sente 
emocionalmente ligado, identificado e 
envolvido na organização. 

… sente que quer 
permanecer... 

Desejo  

Normativa  Grau em que o colaborador possui um 
sentido da obrigação (ou do dever moral) de 
permanecer na organização. 

sente que deve 
permanecer... 

Obrigação  

Calculativa Grau em que o colaborador se mantém ligado 
à organização devido ao reconhecimento dos 
custos associados com sua saída da mesma. 
Este reconhecimento pode advir da ausência 
de alternativas de emprego, ou do sentimento 
de que os sacrifícios pessoais gerados pela 
saída serão elevados. 

sente que tem 
necessidade de 
permanecer... 

Necessidade 

Fonte: Rego (2003) 

 

 Para análise do questionário a pesquisadora Guiomar (2011) explica que a 

dimensão do comprometimento afetivo é composta por 6 itens: [2 (R), 6, 7 (R), 9, 11 e 

15 (R)]. A dimensão do comprometimento normativo é composta por 6 itens: [4, 5 (R), 

8, 10, 12 e 18]; enquanto a dimensão do comprometimento calculativo é composta por 

7 itens (1, 3, 13, 14,16, 17 e 19). O instrumento foi reproduzido na íntegra, sem 

necessidade de qualquer alteração, sendo utilizada esta versão mais recente.  

 

3.2.4.1 Etapas da coleta de dados  

 

Inicialmente na primeira etapa selecionou-se a doutrina pertinente para a revisão 

de literatura. Na segunda etapa elaborou-se a entrevista com os líderes, os quais foram 

visitados, explanado o assunto e feita a entrevista com a ajuda de um gravador que 

após transcreveu-se a entrevista na sua íntegra. Essas entrevistas além de buscar uma 

adesão do entrevistados sobre o comprometimento foram posteriormente utilizadas 

com o objetivo de fazer uma análise qualitativa para aumentar o poder de explicação 

sobre as relações entre as variáveis. Quanto aos questionários, este foram deixados 

nas agências e depois recolhidos e feita a devida análise estatística através de tabelas 

e gráficos. 
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3.2.4.2 Tratamento de dados – Atlas Ti 
 

 Na pesquisa qualitativa foi usado o Software chamado de Atlas.Ti, apropriado 

para este tipo de análise de informações obtidas por meio de entrevistas. As gravações 

foram feitas em formato digital, transcritas com a utililização de um processador de 

textos e inseridas no Atlas.ti. 

 Esse software auxiliou na organização de trechos relavantes das entrevistas,a 

fim de permitir a idenficiação de padrões ou repetições de interesses à pesquisa e, 

principalmente, o agraupamento de ideias para formação de famílias de códigos 

(correspondentes às variáveis da pesquisa) e redes de relacionamento.  

Gaskell (2002, p.86-87) resume os benefícios de se usar um programa 

computadorizado para análise qualitativa de informações, como o que foi usado na 

análise dos dados desta tese como: 

 
Os principais resultados são os seguintes: primeiramente, codificar, cortar e 
colar produzem textos impressos de todas as passagens do texto que se 
refiram à mesma categoria, por exemplo, códigos do tema, códigos do 
entrevistado e aspectos formais. Isto fornece uma síntese de todos os 
elementos relevantes do texto que pertençam a um código específico de 
interesse. Esta forma de produto é uma maneira eficiente de representar os 
elementos textuais, de tal modo que o pesquisador pode ilustrar sua 
interpretação com citações selecionadas (Gaskell, 2002, p.86-87). 

 

 O processo busca maximizar as diferenças entre diversos grupos, permitindo 

identificar as características das categorias. Através de comparações constantes das 

similaridades e diferenças entre os incidentes, o pesquisador identifica propriedades e 

dimensões, fruto da classificação dos códigos com temas semelhantes, integrando-as à 

teoria em diferentes níveis conceituais, facilitando o processo de delimitar o escopo da 

teoria (Corbin; Strauss, 2008). 

É importante mencionar que, embora Gaskell (2002, p.88) reconheça as 

vantagens de se usar softwares próprios para analisar os dados, os computadores não 

farão nunca o trabalho intuitivo e criativo que é parte essencial da análise qualitativa. 

 

3.2.5 Facilidades e dificuldades na coleta de dados 

 

A Coopcredito disponibilizou as agências para aplicação do questionário, fator 

que facilita a coleta de dados, sendo que nesse momento a única dificuldade que pode 

ocorrer é a participação espontânea dos colaboradores da Coopcredito, pois os 

colaboradores serão convidados e não convocados quanto a participação.  
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3.2.6 Limitações da pesquisa  

 

A principal limitação da pesquisa ocorre em conseguir atingir a amostragem 

desejada, tendo em vista que os participantes realizam visitas fora da agência de 

atendimento, o que pode impossibilitar a participação de todos. Além disso, a distância 

entre as agências são significativas, o que impossibilita o retorno para aplicar o 

questionário em que não participou no primeiro momento. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA  
 

Em relação a estatística descritiva estão presentes para as variáveis de 

caracterização, as tabelas de frequências e gráficos esclarecedores das classificações 

de valores verificadas (Guedes, 2015). 

Segundo Guedes (2015, p.1): 

 

A Estatística é uma ciência cujo campo de aplicação estende-se a muitas áreas 
do conhecimento humano. Cujo objetivo básico é o de sintetizar uma série de 
valores de mesma natureza, permitindo dessa forma que se tenha uma visão 
global da variação desses valores, organiza e descreve os dados de três 
maneiras: por meio de tabelas, de gráficos e de medidas descritivas.  

 

4.1.1 Análise de consistência interna de escalas 

 

A apreciação da integração interna de uma medida psicológica é uma obrigação 

bem vista pelos pesquisadores e cientistas. Marroco e Garcia-Marques destacam que: 

 
Entre os diferentes métodos que nos fornecem estimativas do grau de 
consistência de uma medida salienta-se o índice de Cronbach sobre o qual 
acenta a confiança da maioria dos investigadores. Os utilizadores deste método 
têm-no sugerido como conservador especialmente para os casos em que os 
itens da escala são heterogéneos, são dicotómicos ou definem estruturas multi-
fatoriais: o alfa de Cronbach fornece uma sub-estimativa da verdadeira 
fiabilidade da medida (Marroco e Garcia-Marques, 2006). 

 

4.1.2 Intervalos de confiança 

 

“Os intervalos de confiança são motivados com um grau de confiança de 95% “ 

(Matos, 2012, p.23). Os intervalos de confiança são um instrumento da inferência 

estatística, que permitem deduzir sobre os intervalos de valores que estão claros para 

a população, a partir de dados da amostra e também examinar se diferenças presentes 

na amostra são estatisticamente significantes, ou seja, se as conclusões da amostra 

podem chegar a alguma conclusão (Neder, 2010). 

Ao valor de 95% para o grau de confiança está associado um valor 

complementar de 5%, que é um valor de referência empregado nas Ciências Sociais 

para medir proposições, constitui que colocamos a dedução com uma expectativa de 

erro inferior a 5%. 



72 

Um intervalo de confiança de 1 − α de probabilidade significa que existe esta 

probabilidade de que o verdadeiro valor desconhecido do parâmetro µ esteja contido 

entre os limites inferior e superior do intervalo. (Neder, 2012). 

 

4.1.3 Coeficiente de Correlação de Pearson 

 

Os testes estatísticos servem para averiguar se as diferenças presentes na 

amostra são “estatisticamente significantes, ou seja, se as conclusões da amostra se 

podem induzir uma população” (Lira, 2004, p.10). “O valor de 5% é um valor de 

referência utilizado nas Ciências Sociais para testar hipóteses, significa que 

estabelecemos a inferência com uma probabilidade de erro inferior a 5%” (Lira, 2004, 

p.10). 

 
O coeficiente de correlação de Pearson é uma medida do grau de relação 
linear entre duas variáveis quantitativas. Este coeficiente varia entre os valores 
-1 e 1. O valor 0 (zero) significa que não há relação linear, o valor 1 indica uma 
relação linear perfeita e o valor -1 também indica uma relação linear perfeita 
mas inversa, ou seja quando uma das variáveis aumenta a outra diminui. 
Quanto mais próximo estiver de 1 ou -1, mais forte é a associação linear entre 
as duas variáveis (Lira, 2004, p.10). 
 
 

O coeficiente de correlação linear de Pearson (r) é uma estatística utilizada para 

medir a força, a intensidade ou o grau de relação linear entre duas variáveis aleatórias 

(Ferreira, 2009). 

O coeficiente de correlação de Pearson é frequentemente representado pela 

letra r e a sua fórmula de cálulo é: 

 

Quando as variáveis cuja relação se pretende estudar são variáveis 

quantitativas, como as resultantes da construção de escalas, podem ser analisadas 

utilizando o coeficiente de correlação de Pearson R, que é uma medida da associação 

linear entre variáveis quantitativas e varia entre -1 e 1. Quanto mais próximo estiver dos 

valores extremos, tanto maior é a associação entre as variáveis. (Cargnelutti Filho et al, 

2010). 

 



73 

 

 

4.2 RESULTADOS QUANTITATIVO DOS DADOS 

 

4.2.1 Análise descritiva 

 

A amostra foi constituída por 120 colaboradores 

 

4.2.1.1 MQL – Questionário Multifatorial de Liderança 
 

Tabela 1 - Frequências dos itens do MQL – Questionário Multifatorial de Liderança  

 

 1 2 3 4 5 

 N % N % N % N % N % 

01. Proporciona ajuda em troca de esforços 3 2,2% 5 3,7% 17 12,6% 67 49,6% 43 31,9% 
02. Reexamina situações criticas questionando-se se são 
apropriadas 

    1 ,7% 28 20,9% 64 47,8% 41 30,6% 

04. Concentra-se nas irregularidades, erros, excepções e 
desvios dos padrões esperados 

3 2,2% 10 7,5% 35 26,1% 51 38,1% 35 26,1% 

06. Partilha as suas crenças e valores mais importantes 1 ,7% 2 1,5% 25 18,5% 56 41,5% 51 37,8% 
08. Procura alternativas diferentes para solucionar os 
problemas 

1 ,7% 2 1,5% 19 14,1% 57 42,2% 56 41,5% 

09. Falta de forma otimista sobre o futuro 1 ,7% 4 3,0% 11 8,1% 60 44,4% 59 43,7% 
10. Gera orgulho nos outros por estarem associados a ele     4 3,0% 21 15,6% 60 44,4% 50 37,0% 
11. Discute quem é o responsável por atingir metas 
específicas de performance 

    6 4,4% 25 18,5% 51 37,8% 53 39,3% 

13. Fala com entusiasmo sobre o que precisa ser realizado     1 ,7% 22 16,4% 45 33,6% 66 49,3% 
14. Especifica a importância de se ter um forte senso de 
obrigação 

1 ,7% 1 ,7% 22 16,4% 57 42,5% 53 39,6% 

15. Investe o seu tempo a ensinar e treinar     12 9,0% 29 21,6% 51 38,1% 42 31,3% 
16. Deixa claro o que cada um pode esperar receber quando 
as metas são alcançadas 

2 1,5% 5 3,7% 16 11,9% 51 37,8% 61 45,2% 

18. Dá prioridade aos interesses do grupo     3 2,2% 10 7,4% 59 43,7% 63 46,7% 
19. Trata os outros como pessoas ao invés de tratá-los 
apenas como um membro do grupo 

    1 ,7% 17 12,6% 48 35,6% 69 51,1% 

21. Age de forma que consiga o respeito dos outros por ele     4 3,0% 13 9,6% 49 36,3% 69 51,1% 
22. Concentra a sua total atenção em lidar com erros, 
reclamações e falhas 

2 1,5% 10 7,5% 27 20,3% 59 44,4% 35 26,3% 

23. Pondera as consequências éticas e morais das decisões     1 ,7% 19 14,2% 61 45,5% 53 39,6% 
24. Mantém-se a par de todos os erros     5 3,8% 22 16,5% 62 46,6% 44 33,1% 
25. Demonstra um senso de poder e confiança     1 ,7% 18 13,4% 53 39,6% 62 46,3% 
26. Articula uma visão positiva e motivadora a respeito do 
futuro 

    2 1,5% 14 10,4% 52 38,8% 66 49,3% 

27. Canaliza a sua atenção às falhas de forma a atingir os 
padrões esperados 

    4 3,0% 20 14,9% 74 55,2% 36 26,9% 

29. Considera cada indivíduo como tendo necessidades, 
habilidades e aspirações diferentes em relação aos outros 

    1 ,7% 23 17,2% 70 52,2% 40 29,9% 

30. Orienta os outros a olharem para os problemas de 
diferentes ângulos 

    4 3,0% 20 15,0% 64 48,1% 45 33,8% 

31. Ajuda os outros no desenvolvimento dos seus pontos 
fortes 

    5 3,7% 21 15,7% 58 43,3% 50 37,3% 

32. Sugere novas alternativas, maneiras de realizar e 
contemplar as atividades 

    8 6,0% 20 14,9% 55 41,0% 51 38,1% 

34. Enfatiza a importância de se ter um senso único de 
missão 

    5 3,7% 19 14,2% 55 41,0% 55 41,0% 

35. Manifesta a importância de se ter um senso único de 
missão 

    4 3,0% 19 14,2% 57 42,5% 54 40,3% 

36. Expressa a confiança de que as metas serão alcançadas     2 1,5% 9 6,8% 64 48,1% 58 43,6% 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 
1- Discordo Totalmente; 2- Concordo Raramente; 3- Concordo Algumas Vezes; 4- Concordo Muitas Vezes; 5- Concordo Totalmente. 

 



74 

Para esta tabela e para as restantes análogas, quando a soma das frequências 

observadas é inferior à dimensão do grupo, significa que existem missing values (não 

respostas), que se podem observar no valor de N para o cálculo das estatísticas. 

 

Tabela 2 - Estatísticas dos itens do MQL – Questionário Multifatorial de Liderança  

 
N Média 

Desvio 
Padrão 

Coef. 
Variação Mínimo Máximo 

01. Proporciona ajuda em troca de esforços 135 4,05 0,89 22% 1 5 
02. Reexamina situações criticas questionando-se se são apropriadas 134 4,08 0,74 18% 2 5 
04. Concentra-se nas irregularidades, erros, excepções e desvios dos 
padrões esperados 134 3,78 0,99 26% 1 5 
06. Partilha as suas crenças e valores mais importantes 135 4,14 0,82 20% 1 5 
08. Procura alternativas diferentes para solucionar os problemas 135 4,22 0,80 19% 1 5 
09. Falta de forma otimista sobre o futuro 135 4,27 0,80 19% 1 5 
10. Gera orgulho nos outros por estarem associados a ele 135 4,16 0,79 19% 2 5 
11. Discute quem é o responsável por atingir metas específicas de 
performance 135 4,12 0,86 21% 2 5 
13. Fala com entusiasmo sobre o que precisa ser realizado 134 4,31 0,77 18% 2 5 
14. Especifica a importância de se ter um forte senso de obrigação 134 4,19 0,79 19% 1 5 
15. Investe o seu tempo a ensinar e treinar 134 3,92 0,94 24% 2 5 
16. Deixa claro o que cada um pode esperar receber quando as metas 
são alcançadas 135 4,21 0,90 21% 1 5 
18. Dá prioridade aos interesses do grupo 135 4,35 0,72 16% 2 5 
19. Trata os outros como pessoas ao invés de tratá-los apenas como 
um membro do grupo 135 4,37 0,73 17% 2 5 
21. Age de forma que consiga o respeito dos outros por ele 135 4,36 0,78 18% 2 5 
22. Concentra a sua total atenção em lidar com erros, reclamações e 
falhas 133 3,86 0,94 24% 1 5 
23. Pondera as consequências éticas e morais das decisões 134 4,24 0,72 17% 2 5 
24. Mantém-se a par de todos os erros 133 4,09 0,80 20% 2 5 
25. Demonstra um senso de poder e confiança 134 4,31 0,73 17% 2 5 
26. Articula uma visão positiva e motivadora a respeito do futuro 134 4,36 0,73 17% 2 5 
27. Canaliza a sua atenção às falhas de forma a atingir os padrões 
esperados 134 4,06 0,73 18% 2 5 
29. Considera cada indivíduo como tendo necessidades, habilidades e 
aspirações diferentes em relação aos outros 134 4,11 0,70 17% 2 5 
30. Orienta os outros a olharem para os problemas de diferentes 
ângulos 133 4,13 0,77 19% 2 5 
31. Ajuda os outros no desenvolvimento dos seus pontos fortes 134 4,14 0,81 20% 2 5 
32. Sugere novas alternativas, maneiras de realizar e contemplar as 
atividades 134 4,11 0,87 21% 2 5 
34. Enfatiza a importância de se ter um senso único de missão 134 4,19 0,82 19% 2 5 
35. Manifesta a importância de se ter um senso único de missão 134 4,20 0,79 19% 2 5 
36. Expressa a confiança de que as metas serão alcançadas 133 4,34 0,67 16% 2 5 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 
1- Discordo Totalmente; 2- Concordo Raramente; 3- Concordo Algumas Vezes; 4- Concordo Muitas Vezes; 5- Concordo Totalmente. 

 

Os valores médios observados apresentam as variações ilustradas, em média, a 

concordância é superior para “19. Trata os outros como pessoas ao invés de tratá-los 

apenas como um membro do grupo”, “21. Age de forma que consiga o respeito dos 

outros por ele”, “26. Articula uma visão positiva e motivadora a respeito do futuro”, “18. 

Dá prioridade aos interesses do grupo” e “36. Expressa a confiança de que as metas 

serão alcançadas”, sendo inferior para “15. Investe o seu tempo a ensinar e treinar”, 

seguido de “22. Concentra a sua total atenção em lidar com erros, reclamações e 

falhas” e mais baixa para “04. Concentra-se nas irregularidades, erros, excepções e 

desvios dos padrões esperados”, tendo todos os itens uma concordância muito 

superior ao ponto intermédio da escala de medida. 
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Gráfico 01: Média dos itens do MQL – Questionário Multifatorial de Liderança  

 

4.2.2.2 Comprometimento Organizacional 

 

Tabela 3 - Frequências dos itens do Comprometimento Organizacional 

 1 2 3 4 5 

 N % N % N % N % N % 

01. Acredito que há muito poucas alternativas para poder 
pensar em sair desta instituição 

4 3,0% 18 13,4% 30 22,4% 50 37,3% 32 23,9% 

02. Não me sinto “emocionalmente ligado” a esta instituição 87 64,4% 27 20,0% 7 5,2% 10 7,4% 4 3,0% 
03. Seria materialmente muito penalizador para mim, neste 
momento, sair desta instituição, mesmo que o pudesse fazer 

10 7,5% 19 14,3% 34 25,6% 43 32,3% 27 20,3% 

04. Eu não iria deixar esta instituição neste momento porque 
sinto que tenho uma obrigação pessoal para com as pessoas 
que trabalham aqui 

5 3,7% 14 10,4% 27 20,0% 53 39,3% 36 26,7% 

05. Sinto que não tenho qualquer dever moral em 
permanecer na instituição onde estou atualmente 

85 63,0% 19 14,1% 18 13,3% 6 4,4% 7 5,2% 

06. Esta instituição tem um grande significado para mim 21 15,6% 4 3,0% 4 3,0% 27 20,0% 79 58,5% 
07. Não me sinto como “fazendo parte da família” nesta 
instituição 

82 60,7% 17 12,6% 8 5,9% 11 8,1% 17 12,6% 

08. Mesmo que fosse uma vantagem para mim, sinto que não 
seria correto deixar esta instituição no presente momento 

10 7,5% 21 15,7% 30 22,4% 44 32,8% 29 21,6% 

09. Na realidade sinto os problemas desta instituição como 
se fossem meus 

1 ,7% 6 4,4% 21 15,6% 58 43,0% 49 36,3% 

10. Esta instituição merece a minha lealdade         6 4,5% 37 27,6% 91 67,9% 
11. Ficaria muito feliz em passar o resto da minha carreira 
nesta instituição 

1 ,7% 5 3,7% 18 13,4% 42 31,3% 68 50,7% 

12. Sentir-me-ia culpado se deixasse esta instituição agora 9 6,8% 20 15,0% 27 20,3% 46 34,6% 31 23,3% 
13. Uma das principais razões para eu continuar a trabalhar 
para esta instituição é que a saída iria requerer um 
considerável sacrifício pessoal, porque uma outra instituição 
poderá não cobrir a quantidade de benefícios que eu tenho 
aqui 

9 6,7% 19 14,2% 29 21,6% 51 38,1% 26 19,4% 

14. Neste momento, manter-me nesta instituição é tanto uma 
necessidade material quanto de vontade pessoal 

22 16,4% 11 8,2% 21 15,7% 43 32,1% 37 27,6% 

15. Não me sinto como fazendo parte desta instituição 70 52,2% 14 10,4% 21 15,7% 14 10,4% 15 11,2% 
16. Uma das consequências negativas para mim se saísse 
desta instituição ressalta da escassez de alternativas de 
empregos que teria disponíveis 

29 21,6% 19 14,2% 40 29,9% 30 22,4% 16 11,9% 

17. Muito de minha vida seria afetada se decidisse querer 
sair desta instituição neste momento 

11 8,2% 16 11,9% 28 20,9% 50 37,3% 29 21,6% 

18. Sinto que tenho um grande dever para com esta 
instituição 

3 2,2% 5 3,7% 22 16,4% 52 38,8% 52 38,8% 

19. Como já dei tanto a esta instituição, não considero 
atualmente a possibilidade de trabalhar em uma outra 

    9 6,7% 39 29,1% 54 40,3% 32 23,9% 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 
1- Discordo Totalmente; 2- Discordo; 3- Nem concordo nem discordo; 4- Concordo; 5- Concordo totalmente. 

 

Tabela 4 - Estatísticas dos itens do Comprometimento Organizacional 

 
N Média 

Desvio 
Padrão 

Coef. 
Variação Mínimo Máximo 

01. Acredito que há muito poucas alternativas para poder pensar em 
sair desta instituição 134 3,66 1,08 29% 1 5 
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02. Não me sinto “emocionalmente ligado” a esta instituição 135 1,64 1,07 65% 1 5 
03. Seria materialmente muito penalizador para mim, neste momento, 
sair desta instituição, mesmo que o pudesse fazer 133 3,44 1,18 34% 1 5 
04. Eu não iria deixar esta instituição neste momento porque sinto que 
tenho uma obrigação pessoal para com as pessoas que trabalham aqui 135 3,75 1,08 29% 1 5 
05. Sinto que não tenho qualquer dever moral em permanecer na 
instituição onde estou atualmente 135 1,75 1,16 67% 1 5 
06. Esta instituição tem um grande significado para mim 135 4,03 1,47 36% 1 5 
07. Não me sinto como “fazendo parte da família” nesta instituição 135 1,99 1,46 73% 1 5 
08. Mesmo que fosse uma vantagem para mim, sinto que não seria 
correto deixar esta instituição no presente momento 134 3,46 1,21 35% 1 5 
09. Na realidade sinto os problemas desta instituição como se fossem 
meus 135 4,10 0,87 21% 1 5 
10. Esta instituição merece a minha lealdade 134 4,63 0,57 12% 3 5 
11. Ficaria muito feliz em passar o resto da minha carreira nesta 
instituição 134 4,28 0,89 21% 1 5 
12. Sentir-me-ia culpado se deixasse esta instituição agora 133 3,53 1,20 34% 1 5 
13. Uma das principais razões para eu continuar a trabalhar para esta 
instituição é que a saída iria requerer um considerável sacrifício 
pessoal, porque uma outra instituição poderá não cobrir a quantidade 
de benefícios que eu tenho aqui 134 3,49 1,16 33% 1 5 
14. Neste momento, manter-me nesta instituição é tanto uma 
necessidade material quanto de vontade pessoal 134 3,46 1,40 40% 1 5 
15. Não me sinto como fazendo parte desta instituição 134 2,18 1,44 66% 1 5 
16. Uma das consequências negativas para mim se saísse desta 
instituição ressalta da escassez de alternativas de empregos que teria 
disponíveis 134 2,89 1,31 45% 1 5 
17. Muito de minha vida seria afetada se decidisse querer sair desta 
instituição neste momento 134 3,52 1,19 34% 1 5 
18. Sinto que tenho um grande dever para com esta instituição 134 4,08 0,95 23% 1 5 
19. Como já dei tanto a esta instituição, não considero atualmente a 
possibilidade de trabalhar em uma outra 134 3,81 0,88 23% 2 5 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 
1- Discordo Totalmente; 2- Discordo; 3- Nem concordo nem discordo; 4- Concordo; 5- Concordo totalmente. 

 

Os valores médios observados apresentam as variações ilustradas, em média, a 

concordância é superior para “10. Esta instituição merece a minha lealdade”, seguido 

de “11. Ficaria muito feliz em passar o resto da minha carreira nesta instituição”, depois 

de “09. Na realidade sinto os problemas desta instituição como se fossem meus”, “18. 

Sinto que tenho um grande dever para com esta instituição” e “06. Esta instituição tem 

um grande significado para mim”, seguidos de “19. Como já dei tanto a esta instituição, 

não considero atualmente a possibilidade de trabalhar em uma outra”, “04. Eu não iria 

deixar esta instituição neste momento porque sinto que tenho uma obrigação pessoal 

para com as pessoas que trabalham aqui” e “01.  

Também em relação as respostas sobre o comprometimento os resultados 

idenficaram respostas como: “Acredito que há muito poucas alternativas para poder 

pensar em sair desta instituição”, e depois de “12. Sentir-me-ia culpado se deixasse 

esta instituição agora”, “17. Muito de minha vida seria afetada se decidisse querer sair 

desta instituição neste momento”, “13. Uma das principais razões para eu continuar a 

trabalhar para esta instituição é que a saída iria requerer um considerável sacrifício 

pessoal, porque uma outra instituição poderá não cobrir a quantidade de benefícios que 

eu tenho aqui”, “08. Mesmo que fosse uma vantagem para mim, sinto que não seria 

correto deixar esta instituição no presente momento”, “14. Neste momento, manter-me 

nesta instituição é tanto uma necessidade material quanto de vontade pessoal” e “03. 
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Seria materialmente muito penalizador para mim, neste momento, sair desta instituição, 

mesmo que o pudesse fazer”, tendo estes itens uma concordância superior ao ponto 

intermédio da escala de medida. 

Na sequência o item 16 identifica que “Uma das consequências negativas para 

mim se saísse desta instituição ressalta da escassez de alternativas de empregos que 

teria disponíveis”, seguido de “15. Não me sinto como fazendo parte desta instituição”, 

depois de “07. Não me sinto como “fazendo parte da família” nesta instituição” e 

finalmente de “05. Sinto que não tenho qualquer dever moral em permanecer na 

instituição onde estou atualmente” e “02. Não me sinto “emocionalmente ligado” a esta 

instituição”, itens com uma concordância inferior ao ponto intermédio da escala de 

medida.  

 

 

Gráfico 2: Média dos itens do Comprometimento Organizacional 

 

4.2.3 Análise de consistência interna das escalas utilizadas 

 

4.2.3.1 MQL – Questionário Multifatorial de Liderança  

 

A escala é uma escala ordinal do tipo Likert com cinco alternativas de resposta 

(de “1” a “5”) entre “Discordo totalmente” e “Concordo totalmente”. É constituída por 36 

itens, os quais se organizam em duas dimensões que se desdobram depois em várias 

escalas.  

Tabela .5 - Itens do MQL – Questionário Multifatorial de Liderança  

Grupos Escalas Itens 

Liderança 
Transformacional 

Influência Idealizada 
(Atributos) 

10. Gera orgulho nos outros por estarem associados a ele 
18. Dá prioridade aos interesses do grupo 
21. Age de forma que consiga o respeito dos outros por ele 
25. Demonstra um senso de poder e confiança 

Influência Idealizada 
(Comportamentos) 

06. Partilha as suas crenças e valores mais importantes 
14. Especifica a importância de se ter um forte senso de obrigação 
23. Pondera as consequências éticas e morais das decisões 
34. Enfatiza a importância de se ter um senso único de missão 
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Motivação 
Inspiracional 

09. Falta de forma otimista sobre o futuro 
13. Fala com entusiasmo sobre o que precisa ser realizado 
26. Articula uma visão positiva e motivadora a respeito do futuro 
36. Expressa a confiança de que as metas serão alcançadas 

Estimulação 
intelectual 

02. Reexamina situações criticas questionando-se se são apropriadas 
08. Procura alternativas diferentes para solucionar os problemas 
30. Orienta os outros a olharem para os problemas de diferentes ângulos 
32. Sugere novas alternativas, maneiras de realizar e contemplar as atividades 

Consideração 
individual 

15. Investe o seu tempo a ensinar e treinar 
19. Trata os outros como pessoas ao invés de tratá-los apenas como um 
membro do grupo 
29. Considera cada indivíduo como tendo necessidades, habilidades e 
aspirações diferentes em relação aos outros 
31. Ajuda os outros no desenvolvimento dos seus pontos fortes 

Liderança 
Transacional 

Recompensa pelos 
objetivos atingidos 

01. Proporciona ajuda em troca de esforços 
11. Discute quem é o responsável por atingir metas específicas de performance 
16. Deixa claro o que cada um pode esperar receber quando as metas são 
alcançadas 
35. Manifesta a importância de se ter um senso único de missão 

Gestão por exceção 
(ativa) 

04. Concentra-se nas irregularidades, erros, excepções e desvios dos padrões 
esperados 
22. Concentra a sua total atenção em lidar com erros, reclamações e falhas 
24. Mantém-se a par de todos os erros 
27. Canaliza a sua atenção às falhas de forma a atingir os padrões esperados 

Fonte: Adaptação própria, de  Bernard M. Bass e Bruce Avolio e extraído de Matos (2012). 

 

Tabela 6 - Consistência interna: Liderança Transformacional 

Alfa de Cronbach N de Itens 

0,928 20 

 

O valor do Alfa de Cronbach é superior ao valor de 0,80, pelo que pode-se 

considerar que as 20 variáveis medem de forma adequada uma única dimensão: a 

Liderança Transformacional. Testes adicionais, apresentados na tabela seguinte, 

indicam que não existem itens correlacionados de forma negativa com a escala, nem 

que contribuam para que o valor do Alfa seja mais elevado. 

 

Tabela 7 - Correlação item-total e efeito da eliminação de cada item: Liderança 

Transformacional 

 
Correlação Item-
Total Corrigida Alfa de Cronbach  

10. Gera orgulho nos outros por estarem associados a ele 0,606 0,924 
18. Dá prioridade aos interesses do grupo 0,660 0,923 
21. Age de forma que consiga o respeito dos outros por ele 0,628 0,924 
25. Demonstra um senso de poder e confiança 0,608 0,924 
06. Partilha as suas crenças e valores mais importantes 0,474 0,927 
14. Especifica a importância de se ter um forte senso de obrigação 0,630 0,924 
23. Pondera as consequências éticas e morais das decisões 0,561 0,925 
34. Enfatiza a importância de se ter um senso único de missão 0,651 0,923 
09. Falta de forma otimista sobre o futuro 0,566 0,925 
13. Fala com entusiasmo sobre o que precisa ser realizado 0,623 0,924 
26. Articula uma visão positiva e motivadora a respeito do futuro 0,608 0,924 
36. Expressa a confiança de que as metas serão alcançadas 0,584 0,925 
02. Reexamina situações criticas questionando-se se são apropriadas 0,522 0,926 
08. Procura alternativas diferentes para solucionar os problemas 0,644 0,924 
30. Orienta os outros a olharem para os problemas de diferentes ângulos 0,592 0,925 
32. Sugere novas alternativas, maneiras de realizar e contemplar as atividades 0,695 0,922 
15. Investe o seu tempo a ensinar e treinar 0,622 0,924 
19. Trata os outros como pessoas ao invés de tratá-los apenas como um membro do 
grupo 

0,656 0,923 

29. Considera cada indivíduo como tendo necessidades, habilidades e aspirações 
diferentes em relação aos outros 

0,545 0,926 

31. Ajuda os outros no desenvolvimento dos seus pontos fortes 0,591 0,925 
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Tabela 8 - Consistência interna: Influência Idealizada (Atributos) 

Alfa de Cronbach N de Itens 

0,769 4 

 

O valor do Alfa de Cronbach é superior ao valor de 0,70, pelo que as quatro 

variáveis medem de forma aceitável a Influência Idealizada (Atributos). Não existem 

itens correlacionados negativamente com a escala, nem que contribuam para que o 

valor do Alfa seja mais elevado. 

 

Tabela 9 - Correlação item-total e efeito da eliminação de cada item: Influência 

Idealizada (Atributos) 

 
Correlação Item-
Total Corrigida 

Alfa de Cronbach 
sem o item 

10. Gera orgulho nos outros por estarem associados a ele 0,618 0,687 
18. Dá prioridade aos interesses do grupo 0,581 0,709 
21. Age de forma que consiga o respeito dos outros por ele 0,565 0,716 
25. Demonstra um senso de poder e confiança 0,517 0,740 

 

 

Tabela 10 - Consistência interna: Influência Idealizada (Comportamentos) 

Alfa de Cronbach N de Itens 

0,726 4 

 

O valor do Alfa de Cronbach é superior ao valor de 0,70, pelo que as quatro 

variáveis medem de forma aceitável a Influência Idealizada (Comportamentos). Não 

existem itens correlacionados negativamente com a escala, nem que contribuam para 

que o valor do Alfa seja mais elevado. 

 

Tabela 11 - Correlação item-total e efeito da eliminação de cada item: Influência 

Idealizada (Comportamentos) 

 
Correlação Item-
Total Corrigida 

Alfa de Cronbach 
sem o item 

06. Partilha as suas crenças e valores mais importantes 0,442 0,711 
14. Especifica a importância de se ter um forte senso de obrigação 0,563 0,637 
23. Pondera as consequências éticas e morais das decisões 0,512 0,670 
34. Enfatiza a importância de se ter um senso único de missão 0,554 0,642 

 

 

Tabela 12 - Consistência interna: Motivação Inspiracional 

Alfa de Cronbach N de Itens 

0,737 4 

 

O valor do Alfa de Cronbach é superior ao valor de 0,70, pelo que as quatro 

variáveis medem de forma aceitável a Motivação Inspiracional. Não existem itens 
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correlacionados negativamente com a escala, nem que contribuam para que o valor do 

Alfa seja mais elevado. 

 

Tabela 13 - Correlação item-total e efeito da eliminação de cada item: Motivação 

Inspiracional 

 
Correlação Item-
Total Corrigida 

Alfa de Cronbach 
sem o item 

09. Falta de forma otimista sobre o futuro 0,472 0,714 
13. Fala com entusiasmo sobre o que precisa ser realizado 0,540 0,671 
26. Articula uma visão positiva e motivadora a respeito do futuro 0,598 0,640 
36. Expressa a confiança de que as metas serão alcançadas 0,518 0,685 

 

 

Tabela 14 - Consistência interna: Estimulação intelectual 

Alfa de Cronbach N de Itens 

0,738 4 

 

O valor do Alfa de Cronbach é superior ao valor de 0,70, pelo que as quatro 

variáveis medem de forma aceitável a Estimulação intelectual. Não existem itens 

correlacionados negativamente com a escala, nem que contribuam para que o valor do 

Alfa seja mais elevado. 

 

Tabela 15 - Correlação item-total e efeito da eliminação de cada item: Estimulação 

intelectual 

 
Correlação Item-
Total Corrigida 

Alfa de Cronbach 
sem o item 

02. Reexamina situações criticas questionando-se se são apropriadas 0,487 0,702 
08. Procura alternativas diferentes para solucionar os problemas 0,564 0,658 
30. Orienta os outros a olharem para os problemas de diferentes ângulos 0,490 0,700 
32. Sugere novas alternativas, maneiras de realizar e contemplar as atividades 0,583 0,647 

 

 

Tabela 16 - Consistência interna: Consideração individual 

Alfa de Cronbach N de Itens 

0,736 4 

 

O valor do Alfa de Cronbach é superior ao valor de 0,70, pelo que as quatro 

variáveis medem de forma aceitável a Consideração individual. Não existem itens 

correlacionados negativamente com a escala, nem que contribuam para que o valor do 

Alfa seja mais elevado. 
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Tabela 17 - Correlação item-total e efeito da eliminação de cada item: Consideração 

individual 

 
Correlação Item-
Total Corrigida 

Alfa de Cronbach 
sem o item 

15. Investe o seu tempo a ensinar e treinar 0,552 0,669 
19. Trata os outros como pessoas ao invés de tratá-los apenas como um 
membro do grupo 

0,517 0,683 

29. Considera cada indivíduo como tendo necessidades, habilidades e 
aspirações diferentes em relação aos outros 

0,506 0,690 

31. Ajuda os outros no desenvolvimento dos seus pontos fortes 0,556 0,659 

 

 

Tabela 18 - Consistência interna: Liderança Transacional 

Alfa de Cronbach N de Itens 

0,800 8 

 

O valor do Alfa de Cronbach é igual a 0,80, pelo que as quatro variáveis medem 

de forma adequada a Liderança Transacional. Não existem itens correlacionados 

negativamente com a escala, nem que contribuam para que o valor do Alfa seja 

signifiactivamente mais elevado. 

 

Tabela 19 - Correlação item-total e efeito da eliminação de cada item: Liderança 

Transacional 

 
Correlação Item-
Total Corrigida 

Alfa de Cronbach 
sem o item 

01. Proporciona ajuda em troca de esforços 0,347 0,802 
11. Discute quem é o responsável por atingir metas específicas de performance 0,608 0,762 
16. Deixa claro o que cada um pode esperar receber quando as metas são alcançadas 0,546 0,772 
35. Manifesta a importância de se ter um senso único de missão 0,477 0,782 
04. Concentra-se nas irregularidades, erros, excepções e desvios dos padrões esperados 0,450 0,789 
22. Concentra a sua total atenção em lidar com erros, reclamações e falhas 0,603 0,762 
24. Mantém-se a par de todos os erros 0,442 0,787 
27. Canaliza a sua atenção às falhas de forma a atingir os padrões esperados 0,653 0,760 

 

 

Tabela 20 - Consistência interna: Recompensa pelos objetivos atingidos 

Alfa de Cronbach N de Itens 

0,702 4 

 

O valor do Alfa de Cronbach é superior ao valor de 0,70, pelo que as quatro 

variáveis medem de forma aceitável a Recompensa pelos objetivos atingidos. Não 

existem itens correlacionados negativamente com a escala, embora o item 01 contribua 

para que o valor do Alfa não seja mais elevado. 
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Tabela 21 - Correlação item-total e efeito da eliminação de cada item: Recompensa 

pelos objetivos atingidos 

 
Correlação Item-
Total Corrigida 

Alfa de Cronbach 
sem o item 

01. Proporciona ajuda em troca de esforços 0,352 0,721 
11. Discute quem é o responsável por atingir metas específicas de performance 0,571 0,584 
16. Deixa claro o que cada um pode esperar receber quando as metas são alcançadas 0,585 0,572 
35. Manifesta a importância de se ter um senso único de missão 0,455 0,658 

 

 

Tabela 22 - Consistência interna: Gestão por exceção (ativa) 

Alfa de Cronbach N de Itens 

0,736 4 

 

O valor do Alfa de Cronbach é superior ao valor de 0,70, pelo que as quatro 

variáveis medem de forma aceitável a Gestão por exceção (ativa). Não existem itens 

correlacionados negativamente com a escala, nem que contribuam para que o valor do 

Alfa seja mais elevado. 

 

Tabela 23 - Correlação item-total e efeito da eliminação de cada item: Gestão por 

exceção (ativa) 

 
Correlação Item-
Total Corrigida 

Alfa de Cronbach 
sem o item 

04. Concentra-se nas irregularidades, erros, excepções e desvios dos padrões 
esperados 

0,440 0,738 

22. Concentra a sua total atenção em lidar com erros, reclamações e falhas 0,629 0,613 
24. Mantém-se a par de todos os erros 0,465 0,710 
27. Canaliza a sua atenção às falhas de forma a atingir os padrões esperados 0,623 0,638 

 

Tabela 24 - Consistência interna: Resumo para o MQL – Questionário Multifatorial de 

Liderança  

Grupos Escalas Alfa de Cronbach N de Itens 

Liderança Transformacional  0,928 20 

 Influência Idealizada (Atributos) 0,769 4 

 Influência Idealizada (Comportamentos) 0,726 4 

 Motivação Inspiracional 0,737 4 

 Estimulação intelectual 0,738 4 

 Consideração individual 0,736 4 

Liderança Transacional  0,800 8 

 Recompensa pelos objetivos atingidos 0,702 4 

 Gestão por exceção (ativa) 0,736 4 

 

Portanto, a escala demonstra ser adequada para medir os grupos de construtos 

e aceitável para medir as escalas, nesta amostra.  
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4.2.3.2 Comprometimento Organizacional 

 

A escala é uma escala ordinal do tipo Likert com cinco alternativas de resposta 

(de “1” a “5”) entre “Discordo totalmente” e “Concordo totalmente”. É constituída por 19 

itens, os quais se organizam em três dimensões Os itens formulados pela negativa 

apresentam a sua escala recodificada de forma inversa (R). 

 

Tabela 25 - Itens do Comprometimento Organizacional 

Categorias Itens 

Afetiva 

R02. Não me sinto “emocionalmente ligado” a esta instituição 
06. Esta instituição tem um grande significado para mim 
R07. Não me sinto como “fazendo parte da família” nesta instituição 
09. Na realidade sinto os problemas desta instituição como se fossem meus 
11. Ficaria muito feliz em passar o resto da minha carreira nesta instituição 
R15. Não me sinto como fazendo parte desta instituição 

Normativa 

04. Eu não iria deixar esta instituição neste momento porque sinto que tenho uma obrigação pessoal para 
com as pessoas que trabalham aqui 
R05. Sinto que não tenho qualquer dever moral em permanecer na instituição onde estou atualmente 
08. Mesmo que fosse uma vantagem para mim, sinto que não seria correto deixar esta instituição no 
presente momento 
10. Esta instituição merece a minha lealdade 
12. Sentir-me-ia culpado se deixasse esta instituição agora 
18. Sinto que tenho um grande dever para com esta instituição 

Calculativa 

01. Acredito que há muito poucas alternativas para poder pensar em sair desta instituição 
03. Seria materialmente muito penalizador para mim, neste momento, sair desta instituição, mesmo que o 
pudesse fazer 
13. Uma das principais razões para eu continuar a trabalhar para esta instituição é que a saída iria requerer 
um considerável sacrifício pessoal, porque uma outra instituição poderá não cobrir a quantidade de 
benefícios que eu tenho aqui 
14. Neste momento, manter-me nesta instituição é tanto uma necessidade material quanto de vontade 
pessoal 
16. Uma das consequências negativas para mim se saísse desta instituição ressalta da escassez de 
alternativas de empregos que teria disponíveis 
17. Muito de minha vida seria afetada se decidisse querer sair desta instituição neste momento 
19. Como já dei tanto a esta instituição, não considero atualmente a possibilidade de trabalhar em uma 
outra 

Fonte: Rego (2003) 
Fonte: Adaptação própria, de  Bernard M. Bass e Bruce Avolio e extraído de Matos (2012). 

 

 

Tabela 26 - Consistência interna: Categoria Afetiva 

Alfa de Cronbach N de Itens 

0,585 6 

 

O valor do Alfa de Cronbach está próximo do valor de 0,60, pelo que as seis 

variáveis medem de forma próxima de aceitável a categoria Afetiva. Não existem itens 

correlacionados negativamente com a escala, embora os itens 9 e 11 contribuam para 

que o valor do Alfa não seja mais elevado. 

 

Tabela 27 - Correlação item-total e efeito da eliminação de cada item: Categoria Afetiva 

 
Correlação Item-
Total Corrigida 

Alfa de Cronbach 
sem o item 

R02. Não me sinto “emocionalmente ligado” a esta instituição 0,257 0,565 
06. Esta instituição tem um grande significado para mim 0,465 0,465 
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R07. Não me sinto como “fazendo parte da família” nesta instituição 0,568 0,404 
09. Na realidade sinto os problemas desta instituição como se fossem meus 0,134 0,601 
11. Ficaria muito feliz em passar o resto da minha carreira nesta instituição 0,084 0,615 
R15. Não me sinto como fazendo parte desta instituição 0,381 0,512 

 

 

Tabela 28 - Consistência interna: Categoria Normativa 

Alfa de Cronbach N de Itens 

0,562 6 

 

O valor do Alfa de Cronbach está próximo do valor de 0,60, pelo que as seis 

variáveis medem de forma próxima de aceitável a categoria Normativa. Não existem 

itens correlacionados negativamente com a escala, embora os itens R5 e 12 

contribuam para que o valor do Alfa não seja mais elevado. 

 

Tabela 29 - Correlação item-total e efeito da eliminação de cada item: Categoria 

Normativa 

 
Correlação Item-
Total Corrigida 

Alfa de Cronbach 
sem o item 

04. Eu não iria deixar esta instituição neste momento porque sinto que tenho 
uma obrigação pessoal para com as pessoas que trabalham aqui 

0,432 0,455 

R05. Sinto que não tenho qualquer dever moral em permanecer na 
instituição onde estou atualmente 

0,119 0,603 

08. Mesmo que fosse uma vantagem para mim, sinto que não seria correto 
deixar esta instituição no presente momento 

0,470 0,423 

10. Esta instituição merece a minha lealdade 0,396 0,510 
12. Sentir-me-ia culpado se deixasse esta instituição agora 0,147 0,596 
18. Sinto que tenho um grande dever para com esta instituição 0,395 0,477 

 

 

Tabela 30 - Consistência interna: Categoria Calculativa 

Alfa de Cronbach N de Itens 

0,571 7 

 

O valor do Alfa de Cronbach está próximo do valor de 0,60, pelo que as sete 

variáveis medem de forma próxima de aceitável a categoria Calculativa. Não existem 

itens correlacionados negativamente com a escala, embora o item 14 contribua para 

que o valor do Alfa não seja mais elevado. 

 

Tabela 31 - Correlação item-total e efeito da eliminação de cada item: Categoria 

Calculativa 

 
Correlação Item-
Total Corrigida 

Alfa de Cronbach 
sem o item 

01. Acredito que há muito poucas alternativas para poder pensar em sair desta instituição 0,284 0,536 
03. Seria materialmente muito penalizador para mim, neste momento, sair desta 
instituição, mesmo que o pudesse fazer 

0,347 0,512 

13. Uma das principais razões para eu continuar a trabalhar para esta instituição é que a 
saída iria requerer um considerável sacrifício pessoal, porque uma outra instituição 
poderá não cobrir a quantidade de benefícios que eu tenho aqui 

0,256 0,546 
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14. Neste momento, manter-me nesta instituição é tanto uma necessidade material 
quanto de vontade pessoal 

0,116 0,610 

16. Uma das consequências negativas para mim se saísse desta instituição ressalta da 
escassez de alternativas de empregos que teria disponíveis 

0,357 0,506 

17. Muito de minha vida seria afetada se decidisse querer sair desta instituição neste 
momento 

0,451 0,470 

19. Como já dei tanto a esta instituição, não considero atualmente a possibilidade de 
trabalhar em uma outra 

0,294 0,537 

 

 

Tabela 32 - Consistência interna: Resumo para o Comprometimento Organizacional 

Categorias Alfa de Cronbach N de Itens 

Afetiva 0,585 6 

Normativa 0,562 6 

Calculativa 0,571 7 

 

Portanto, a escala demonstra estar perto de aceitável para medir as categorias 

comprometimento organizacional, nesta amostra. 

 

4.2.4 Escalas e Análise Descritiva 

 

Para as escalas e para cada uma das suas dimensões, os seus valores foram 

determinadas a partir do cálculo da média dos itens que as constituem. 

 

Tabela 33 - Estatísticas para o MQL – Questionário Multifatorial de Liderança  

   Desvio Coef.   
 N Média Padrão Variação Mínimo Máximo 

Liderança Transformacional 135 4,21 0,50 12% 2,40 5,00 
 Influência Idealizada (Atributos) 135 4,29 0,58 13% 2,50 5,00 
 Influência Idealizada (Comportamentos) 135 4,19 0,58 14% 2,25 5,00 
 Motivação Inspiracional 135 4,32 0,55 13% 2,50 5,00 
 Estimulação intelectual 135 4,14 0,59 14% 2,00 5,00 
 Consideração individual 135 4,13 0,60 14% 2,25 5,00 
Liderança Transacional 135 4,05 0,56 14% 2,38 5,00 
 Recompensa pelos objetivos atingidos 135 4,15 0,63 15% 2,00 5,00 
 Gestão por exceção (ativa) 135 3,95 0,65 16% 2,00 5,00 

 

Relativamente aos grupos, para esta amostra, a média é superior para a 

Liderança Transformacional e depois a Liderança Transacional, apresentando todos 

valores bastante superiores ao ponto intermédio da escala. 
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Gráfico 3: Média dos Grupos do MQL – Questionário Multifatorial de Liderança  

 

Relativamente às categorias, para esta amostra; na Liderança Transformacional 

a média é superior para “Motivação Inspiracional” e “Influência Idealizada (Atributos)”, 

seguidos de “Influência Idealizada (Comportamentos)” e depois de “Estimulação 

intelectual” e “Consideração individual”; na Liderança Transacional a média é superior 

para “Recompensa pelos objetivos atingidos” seguida de “Gestão por exceção (ativa)”; 

apresentando todos valores bastante superiores ao ponto intermédio da escala. 

 

 

 

Gráfico 4: Média das Categorias do MQL – Questionário Multifatorial de Liderança  

 

Tabela 34 - Estatísticas para o Comprometimento Organizacional 

   Desvio Coef.   
 N Média Padrão Variação Mínimo Máximo 

Afetiva 135 4,10 0,70 17% 2,50 5,00 
Normativa 135 3,95 0,58 15% 2,33 5,00 
Calculativa  135 3,46 0,62 18% 2,00 4,86 
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Nesta amostra, a média é superior para a categoria Afetiva, seguida da 

Normativa e depois da Calculativa, apresentando todos valores bastante superiores ao 

ponto intermédio da escala. 

 

 

Gráfico 5: Média das Categorias do Comprometimento Organizacional 

 

4.2.5 Intervalos de Confiança para as Escalas  

 

Apresentam-se os intervalos de confiança para ambas as escalas utilizadas e 

todas as suas dimensões. Esta análise permite realizar a inferência comparativa dos 

resultados obtidos para cada uma das dimensões em estudo. 

 

4.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS QUANTI 
 

4.3.1 Objetivo 1. Identificar os estilos de lideranças transformacional e transacional 

 

Tabela 35 - Intervalos de confiança a 95% para o MQL – Questionário Multifatorial de 

Liderança  

  IC a 95% 

 Média LI LS 

Liderança Transformacional 4,21 4,13 4,30 
 Influência Idealizada (Atributos) 4,29 4,20 4,39 
 Influência Idealizada (Comportamentos) 4,19 4,09 4,29 
 Motivação Inspiracional 4,32 4,23 4,41 
 Estimulação intelectual 4,14 4,03 4,23 
 Consideração individual 4,13 4,03 4,23 
Liderança Transacional 4,05 3,95 4,15 
 Recompensa pelos objetivos atingidos 4,15 4,04 4,25 
 Gestão por exceção (ativa) 3,95 3,84 4,06 

 

Comparando a Liderança Transformacional com um IC a 95% de [4,13;4,30] 

com a Liderança Transacional que apresenta um IC a 95% de [3,95;4,15], existe 
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sobreposição entre os dois intervalos e não se pode concluir que a apreciação dos dois 

estilos de liderança seja diferente. 

Ilustram-se graficamente estas diferenças. Em primeiro lugar, podemos concluir 

que não existem diferenças significativas entre a apreciação da Liderança 

Transformacional e da Liderança Transacional. 

 

 

Gráfico 6: Intervalos de confiança a 95% para os Grupos do MQL – Questionário 

Multifatorial de Liderança  

 

Quanto às categorias da Liderança Transformacional, pode-se concluir que a 

Motivação Inspiracional é superior à Estimulação intelectual e à Consideração 

individual, não se verificando outras diferenças significativas. 

 

Gráfico 7: Intervalos de confiança a 95% para as categorias da Liderança 

Transformacional 

 

Relativamente às categorias da Liderança Transacional, não se verificam 

diferenças significativas entre a Recompensa pelos objetivos atingidos e a Gestão por 

exceção (ativa).  
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Gráfico 8: Intervalos de confiança a 95% para as categorias da Liderança Transacional 

 

Relativamente ao “objetivo 1. Identificar os estilos de lideranças transformacional 

e transacional”, apesar da Liderança Transformacional apresentar um valor médio 

superior ao da Liderança Transacional na amostra, no entanto, não se pode inferir que 

estas diferenças sejam estatisticamente significativas. Em termos de outras diferenças 

estatisticamente significativas, pode-se ainda estabelecer que, nas categorias da 

Liderança Transformacional, a Motivação Inspiracional é superior à Estimulação 

intelectual e à Consideração individual.  

 Pode-se ainda inferir que todas as dimensões do “MQL – Questionário 

Multifatorial de Liderança” surgem com valores bastante elevados, pois os limites 

inferiores dos respetivos intervalos de confiança são superiores ao valor de quatro, na 

escala de medida de um a cinco, ou estão muito próximos deste valor, pelo que se 

verificam a um nível elevado todas as dimensões, mais a “Liderança Transformacional” 

e depois a “Liderança Transacional”, acontecendo o mesmo com todas as categorias 

de cada uma das dimensões. 

 

4.3.2 Objetivo 2. Identificar o grau de comprometimento dos liderados 

 

Tabela 36 - Intervalos de confiança a 95% para o Comprometimento Organizacional 

  IC a 95% 

 Média LI LS 

Afetiva 4,10 3,98 4,22 
Normativa 3,95 3,85 4,05 
Calculativa  3,46 3,36 3,57 
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Pode-se concluir que as dimensões Afetiva e Normativa são superiores à 

dimensão Calculativa e que essas diferenças são estatisticamente significativas, não 

existindo depois diferenças significativas entre as dimensões Afetiva e Normativa. 

 

 

Gráfico 9: Intervalos de confiança a 95% para as dimensões do Comprometimento 

Organizacional 

 

 Portanto, relativamente ao “objetivo 2. Identificar o grau de comprometimento 

dos liderados”, podemos inferir que as dimensões Afetiva e Normativa são superiores à 

dimensão Calculativa, não existindo diferenças significativas entre as duas primeiras.  

 Pode-se ainda inferir que todas as dimensões do Comprometimento 

Organizacional surgem com valores bastante elevados, pois os limites inferiores dos 

respetivos intervalos de confiança são superiores ao ponto intermédio da escala de 

medida. Portanto, existe um elevado grau de comprometimento dos liderados, maior 

para o comprometimento afetivo e normativo. 

 

4.4 Correlação paramétrica 

 

As variáveis cuja relação se estuda de seguida são variáveis quantitativas 

resultantes de itens medidos em escala de Likert, pelo que a análise pode ser realizada 

utilizando o coeficiente de correlação de Pearson, método de correlação paramétrica. 

Este método pode ser utilizado devido à grande dimensão da amostra em estudo. 
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4.4.1 Objetivo 3. Verificar a relação entre os estilos de lideranças e o grau de 

comprometimento 

 

 A análise deste terceiro objetivo está diretamente ligada com a análise do 

objetivo geral: Identificar de que maneira a liderança transformacional e transacional 

podem influenciar no comprometimento dos colaboradores de uma cooperativa de 

crédito? 

 

Tabela 37 - Correlação de Pearson: Relação entre os estilos de lideranças e o grau de 

comprometimento 

  Comprometimento Organizacional 

  Afetiva Normativa Calculativa 

Liderança  Coef. Correlação  -0,001 ** 0,291 0,143 
 Transformacional Valor de prova 0,993 0,001 0,099 
  N 135 135 135 

Liderança  Coef. Correlação  0,029 * 0,215 0,132 
 Transacional Valor de prova 0,735 0,012 0,127 
  N 135 135 135 

       *  p < 0.05. **  p < 0.01. 

 

Nesta questao a análise foi feita de maneira global dos elementos que 

constituem os estilos de lideranças, e na sequência, eles são desdobrados. Desse 

modo inicialmente verificam-se relações estatisticamente significativas entre: 

 o estilo de “Liderança Transformacional” e a dimensão “Normativa” do 

comprometimento (p=0,001) que é uma relação positiva (r=0,291), significa que quem 

considera existir mais liderança transformacional apresenta maior comprometimento 

normativo; 

 

 o estilo de “Liderança Transacional” e a dimensão “Normativa” do 

comprometimento (p=0,012) que é também uma relação positiva (r=0,215), significa 

que quem considera existir mais liderança transacional apresenta maior 

comprometimento normativo; 

Não se verificam outras relações estatisticamente significativas. 

Portanto, relativamente ao “objetivo 3. Verificar a relação entre os estilos de 

lideranças e o grau de comprometimento” pode-se concluir que quem considera existir 

mais liderança transformacional e mais liderança transacional apresenta maior 

comprometimento normativo. Verifica-se ainda que os comprometimentos afetivo e 

calculativo não estão relacionados com os estilos de liderança transformacional ou 

transacional. 
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Na amostra da pesquisa realizada os resultados evidenciam que 

comprometimeto afetivo e calculativo não se relacionam com os estilos de liderança 

transformacional e transacional.  

Na sequência apresentam-se ainda as relações entre as categorias de cada 

estilo de liderança e os tipos de comprometimento. 

 

Tabela 38 - Correlação de Pearson: Relação entre as categorias do estilo de Liderança 

Transformacional e o grau de comprometimento 

  Comprometimento Organizacional 

  Afetiva Normativa Calculativa 

Influência Idealizada  Coef. Correlação  0,058 * 0,215 0,150 
 (Atributos) Valor de prova 0,501 0,012 0,082 
  N 135 135 135 

Influência Idealizada  Coef. Correlação  -0,045 ** 0,255 0,155 
 (Comportamentos) Valor de prova 0,603 0,003 0,072 
  N 135 135 135 

Motivação Inspiracional Coef. Correlação  0,003 ** 0,299 0,130 
  Valor de prova 0,977 0,000 0,133 
  N 135 135 135 

Estimulação intelectual Coef. Correlação  -0,038 ** 0,239 0,095 
  Valor de prova 0,661 0,005 0,275 
  N 135 135 135 

Consideração individual Coef. Correlação  0,015 ** 0,256 0,097 
  Valor de prova 0,866 0,003 0,265 
  N 135 135 135 

       *  p < 0.05. **  p < 0.01. 

 

Verificam-se relações estatisticamente significativas entre: 

 a categoria “Influência Idealizada (Atributos)” e a dimensão “Normativa” do 

comprometimento (p=0,012) que é uma relação positiva (r=0,215), significa que quem 

considera existir mais Influência Idealizada (Atributos) apresenta maior 

comprometimento normativo; 

 a categoria “Influência Idealizada (Comportamentos)” e a dimensão “Normativa” do 

comprometimento (p=0,003) que é uma relação positiva (r=0,255), significa que quem 

considera existir mais Influência Idealizada (Comportamentos) apresenta maior 

comprometimento normativo; 

 a categoria “Motivação Inspiracional” e a dimensão “Normativa” do 

comprometimento (p<0,001) que é uma relação positiva (r=0,299), significa que quem 

considera existir mais Motivação Inspiracional apresenta maior comprometimento 

normativo; 

 a categoria “Estimulação intelectual” e a dimensão “Normativa” do 

comprometimento (p=0,005) que é uma relação positiva (r=0,239), significa que quem 

considera existir mais Estimulação intelectual apresenta maior comprometimento 

normativo; 
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 a categoria “Consideração individual” e a dimensão “Normativa” do 

comprometimento (p=0,003) que é uma relação positiva (r=0,256), significa que quem 

considera existir mais Consideração individual apresenta maior comprometimento 

normativo. 

Não se verificam outras relações estatisticamente significativas. 

Portanto, quem considera existir mais as categorias do estilo de liderança 

transformacional apresenta maior comprometimento normativo. Verifica-se ainda que 

os comprometimentos afetivo e calculativo não estão relacionados com as categorias 

do estilo de liderança transformacional. Verifica-se que sucede com as categorias do 

estilo de liderança transformacional o mesmo que com o próprio estilo. 

Ou seja a liderança transformacional está mais ligada ao comprometimento 

organizacional do que a liderança transacional. 

Segundo o grupo da pesquisa nao existem relações entre os comprometimentos 

afetivo e calculativo e a liderança transformacional. 

 

Tabela 39 - Correlação de Pearson: Relação entre as categorias do estilo de Liderança 

Transacional e o grau de comprometimento 

  Comprometimento Organizacional 

  Afetiva Normativa Calculativa 

Recompensa pelos  Coef. Correlação  0,025 * 0,208 0,137 
 objetivos atingidos Valor de prova 0,774 0,016 0,114 
  N 135 135 135 

Gestão por exceção  Coef. Correlação  0,023 * 0,169 0,100 
 (ativa) Valor de prova 0,793 0,050 0,251 
  N 135 135 135 

       *  p < 0.05. **  p < 0.01. 

 

Verificam-se relações estatisticamente significativas entre: 

 a categoria “Recompensa pelos objetivos atingidos” e a dimensão “Normativa” do 

comprometimento (p=0,016) que é uma relação positiva (r=0,208), significa que quem 

considera existir mais Recompensa pelos objetivos atingidos apresenta maior 

comprometimento normativo; 

 a categoria “Gestão por exceção (ativa)” e a dimensão “Normativa” do 

comprometimento (p=0,050) que é uma relação positiva (r=0,169), significa que quem 

considera existir mais Gestão por exceção (ativa) apresenta maior comprometimento 

normativo. 

Não se verificam outras relações estatisticamente significativas. 

Portanto, quem considera existir mais as categorias do estilo de liderança 

transacional apresenta maior comprometimento normativo. Verifica-se ainda que os 



94 

comprometimentos afetivo e calculativo não estão relacionados com as categorias do 

estilo de liderança transacional. Verifica-se que sucede com as categorias do estilo de 

liderança transacional o mesmo que com o próprio estilo. 

 

4.4.2 Objetivo 4. Verificar a relação entre os estilos de lideranças  

 

Tabela 40 - Correlação de Pearson: Relação entre os grupos dos Estilos de Liderança  

  Liderança 
Transformacional 

Liderança Transacional Coef. Correlação  ** 0,798 
  Valor de prova 0,000 
  N 135 

       *  p < 0.05. **  p < 0.01. 

 

Verifica-se uma relação estatisticamente significativa (p<0,001) entre as 

dimensões dos estilos de liderança, com correlação positiva muito elevada, com a 

relação entre a “Liderança Transformacional” e a “Liderança Transacional” (r=0,798). 

Portanto, pode-se concluir que quem considera existir mais um dos estilos de 

liderança considera também que se verifica mais o outro estilo. 

Podem também ser realizadas as análises das correlações entre as categorias 

de cada estilo de liderança, cujos resultados se apresentam nas tabelas seguintes. 

 

Tabela 41 - Correlação de Pearson: Relação entre as categorias da Liderança 

Transformacional 

  Influência 
Idealizada 
(Atributos) 

Influência 
Idealizada 

(Comportamentos) 
Motivação 

Inspiracional 
Estimulação 
intelectual 

Influência Idealizada  Coef. Correlação ** 0,624    
 (Comportamentos) Valor de prova 0,000    
  N 135    

Motivação  Coef. Correlação ** 0,746 ** 0,669   
 Inspiracional Valor de prova 0,000 0,000   
  N 135 135   

Estimulação  Coef. Correlação ** 0,708 ** 0,695 ** 0,692  
 intelectual Valor de prova 0,000 0,000 0,000  
  N 135 135 135  

Consideração  Coef. Correlação ** 0,690 ** 0,681 ** 0,628 ** 0,755 
 individual Valor de prova 0,000 0,000 0,000 0,000 
  N 135 135 135 135 

       *  p < 0.05. **  p < 0.01. 

 

Verificam-se relações estatisticamente significativas (p<0,001) entre todas as 

categorias da “Liderança Transformacional”, sendo sempre correlações positivas e de 

valor elevado, portanto, quem considera existir mais cada uma das categorias da 

liderança transformacional considera também que se verificam mais as outras 

categorias. 



95 

 

Tabela 42 - Correlação de Pearson: Relação entre as categorias da Liderança 

Transacional 

  Gestão por 
exceção (ativa) 

Recompensa pelos  Coef. Correlação ** 0,538 
 objetivos atingidos Valor de prova 0,000 
  N 135 

   *  p < 0.05. **  p < 0.01. 

 

Verifica-se uma relação estatisticamente significativa (p<0,001) entre as duas 

categorias da “Liderança Transacional”, sendo a correlação positiva e de valor elevado, 

portanto, quem considera existir mais uma das categorias da liderança transacional 

considera também que se verifica mais a outra categoria. 

 

4.4.3 Objetivo 5. Verificar a relação entre os comprometimentos 

 

Tabela 43 - Correlação de Pearson: Relação entre os grupos dos Estilos de Liderança  

  Afetiva Normativa 

Normativa Coef. Correlação  ** 0,383 1 
  Valor de prova 0,000   
  N 135 135 

Calculativa Coef. Correlação  0,132 ** 0,401 
  Valor de prova 0,128 0,000 
  N 135 135 

       *  p < 0.05. **  p < 0.01. 

 

Verificam-se relações estatisticamente significativas (p<0,001) entre as 

dimensões normativa e afetiva (r=0,383) e entre as dimensões normativa e calculativa 

(r=0,401) do comprometimento organizacional, com correlações positivas, mas não se 

verifica uma relação significativa entre as dimensões afetiva e calculativa. 

Portanto, pode-se concluir que quem considera ter mais comprometimento 

normativo tem também mais comprometimento afetivo e calculativo, mas que não 

existe relação entre os comprometimento afetivo e calculativo. 

 

4.5 Regressão linear 

 

Utiliza-se ainda o método de regressão linear para estudar a relação entre as 

variáveis determinantes do estilo de liderança (variáveis independentes) e as variáveis 

determinantes do comprometimento (variáveis dependentes). 
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4.5.1 Objetivo: Verificar a relação entre os estilos de liderança e a dimensão afetiva do 

grau de comprometimento 

 

Variáveis Independentes: Liderança Transformacional e Liderança Transacional 

Variável Dependente: Afetiva 

 

São apresentados os resultados mais relevantes para o modelo de regressão, 

com todas as variáveis independentes selecionadas para integrar este modelo e 

respectivos níveis de significância ou valor de prova. 

 

Tabela 44 - Coeficientes de determinação  

R R
2
  Ra

2
  

Erro padrão 
da estimativa 

0,050 0,002 -0,013 0,705 

 

O coeficiente de determinação indica que 0,2% da variação que ocorre na 

variável dependente dimensão afetiva do comprometimento é explicada pelas variáveis 

incluídas no modelo. O coeficiente de determinação ajustado é negativo. 

 

Tabela 45 - ANOVA e Teste F 

 
Soma dos 

 Quadrados 
Graus de 
liberdade 

Média dos  
quadrados F 

Valor de prova 
(p) 

Regressão ,164 2 ,082 ,165 0,848 
Residual 65,628 132 ,497     
Total 65,792 134       

 

O teste F, à significância global do modelo, não é validado por apresentar valor 

de prova superior a 5%, o que não permite rejeitar a hipótese de não existirem 

variáveis independentes significantes para o modelo. 

 

Tabela 46 - Coeficientes das variáveis no modelo e nível de significância 

 bi s(bi) t p 

(Constante) 4,069 0,517 7,877 0,000 
Liderança Transformacional -0,093 0,201 -0,464 0,644 
Liderança Transacional 0,104 0,180 0,574 0,567 

bi e s(bi) – estimativas do coeficiente e do seu desvio padrão para a variável i. 
t – Estatística do teste t de Student. 

 

As variáveis apresentam valores de prova superiores a 5%, pelo que não são 

estatisticamente significativas para o modelo. 

As variáveis do modelo indicam que a Liderança Transformacional (p=0,644) e a 

Liderança Transacional (p=0,567) não apresentam uma relação estatisticamente 
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significativa com a variável dependente dimensão afetiva do comprometimento. 

Portanto, não se pode afirmar que as variáveis em estudo tenham um efeito 

significativo sobre a dimensão afetiva do comprometimento, ou seja, não se verifica 

uma relação entre os estilos de liderança e a dimensão afetiva do grau de 

comprometimento. 

 

4.5.2 Objetivo: Verificar a relação entre os estilos de liderança e a dimensão Normativa 

do grau de comprometimento 

 

Variáveis Independentes: Liderança Transformacional e Liderança Transacional 

Variável Dependente: Normativa 

 

Tabela 47 - Coeficientes de determinação  

R R
2
  Ra

2
  

Erro padrão 
da estimativa 

0,293 0,086 0,072 0,560 

 

O coeficiente de determinação diminui para 8,6%, significando que esta é a 

variação que ocorre na variável dependente dimensão normativa do comprometimento 

explicada pelas variáveis incluídas no modelo. O coeficiente de determinação ajustado 

aumenta para 7,2% 

 

Tabela 48 - ANOVA e Teste F 

 
Soma dos 

 Quadrados 
Graus de 
liberdade 

Média dos  
quadrados F 

Valor de prova 
(p) 

Regressão 3,877 2 1,938 6,175 ** 0,003 
Residual 41,431 132 0,314     
Total 45,308 134       

** p < 0,01 

 

O teste F, à significância global do modelo, é validado por apresentar valor de 

prova inferior a 5%, o que permite rejeitar a hipótese de não existirem variáveis 

independentes significantes para o modelo. 

 

Tabela 49 - Coeficientes das variáveis no modelo e nível de significância 

 bi s(bi) t p 

(Constante) 2,545 0,410 6,199 0,000 
Liderança Transformacional 0,380 0,160 2,382 * 0,019 
Liderança Transacional -0,049 0,143 -0,343 0,732 

bi e s(bi) – estimativas do coeficiente e do seu desvio padrão para a variável i. 
t – Estatística do teste t de Student.  * p < 0,05 
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As variáveis do modelo indicam que a Liderança Transformacional (p=0,019) é 

significativa para explicar a dimensão normativa do comprometimento, e como o 

coeficiente é positivo, tal significa que a dimensão normativa do comprometimento 

aumenta para quem considera mais a existência de Liderança Transformacional; a 

Liderança Transacional (p=0,732) não apresenta uma relação estatisticamente 

significativa com a variável dependente dimensão normativa do comprometimento. 

Portanto, podemos afirmar que a Liderança Transformacional tem um efeito positivo 

significativo sobre a dimensão normativa do comprometimento. 

 

4.5.3 Objetivo: Verificar a relação entre os estilos de liderança e a dimensão Calculativa 

do grau de comprometimento 

 

Variáveis Independentes: Liderança Transformacional e Liderança Transacional 

Variável Dependente: Calculativa 

 

Tabela 50 - Coeficientes de determinação  

R R
2
  Ra

2
  

Erro padrão 
da estimativa 

0,146 0,021 0,006 0,613 

 

O coeficiente de determinação indica que 2,1% da variação que ocorre na 

variável dependente dimensão calculativa do comprometimento é explicada pelas 

variáveis incluídas no modelo. O coeficiente de determinação ajustado é 0,6%. 

Tabela 51 - ANOVA e Teste F 

 
Soma dos 

 Quadrados 
Graus de 
liberdade 

Média dos  
quadrados F 

Valor de prova 
(p) 

Regressão 1,079 2 ,539 1,433 0,242 
Residual 49,681 132 ,376     
Total 50,760 134       

 

O teste F, à significância global do modelo, não é validado por apresentar valor 

de prova superior a 5%, o que não permite rejeitar a hipótese de não existirem 

variáveis independentes significantes para o modelo. 

 

Tabela 52 - Coeficientes das variáveis no modelo e nível de significância 

 bi s(bi) t p 

(Constante) 2,713 0,450 6,035 0,000 
Liderança Transformacional 0,125 0,175 0,716 0,475 
Liderança Transacional 0,055 0,157 0,353 0,725 

bi e s(bi) – estimativas do coeficiente e do seu desvio padrão para a variável i. 
t – Estatística do teste t de Student. 
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As variáveis do modelo indicam que a Liderança Transformacional (p=0,475) e a 

Liderança Transacional (p=0,725) não apresentam uma relação estatisticamente 

significativa com a variável dependente dimensão calculativa do comprometimento. 

Portanto, não podemos afirmar que as variáveis em estudo tenham um efeito 

significativo sobre a dimensão calculativa do comprometimento, ou seja, não se verifica 

uma relação entre os estilos de liderança e a dimensão calculativa do grau de 

comprometimento. 

A magnitude da correlação entre as dimensões é apresentada na tabela 53: 
 

Tabela 53 - Correlação de Pearson: Relação entre os estilos de lideranças e o grau de 

comprometimento 
    Comprometimento Organizacional 
    Afetiva Normativa Calculativa 
Liderança Coef. Correlação -0,001 ** 0,291 0,143 
Transformacional Valor de prova 0,993 0,001 0,099 
 N 135 135 135 
Liderança Coef. Correlação 0,029 * 0,215 0,132 
Transacional Valor de prova 0,735 0,012 0,127 
 N 135 135 135 

                         
  

*  p < 0.05.            **  p < 0.01. 
 

O valor do coeficiente de correlação pode variar entre -1 e 1, ele pode ser 

utilizado como medida da relação entre as dimensões em estudo: Conforme tabela 

acima pode se dizer que a liderança transformacional tem uma correlação de 0,291 

(29,1%) com a dimensão normativa do grau de comprometimento, uma correlação de 

0,143 (14,3%) com a dimensão calculativa do comprometimento e 0,001 (0,01%) com a 

dimensão afetiva, sendo esta a menos significativa.   

Para  a liderança transacional observa-se uma correlação maior também com a 

dimensão normativa 0,215 (21,5%), em seguida com a calculativa 0,132 (13,2%) e por 

fim com a afetiva 0,029 (0,29%).   
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

5.1 ANÁLISE QUANTITATIVA DOS DADOS 

 

 Inicialmente apresenta-se algumas informações pertinentes a este estudo sobre 

a cooperativa de crédito, para após apresentar a análise dos objetivos deste estudo. 

 

5.2 ANÁLISE DA PESQUISA QUANTITATIVA 

 

5.2.1 Objetivo 1. Identificar os estilos de lideranças transformacional e 

transacional 

 

De acordo com o resultado da pesquisa tanto o estilo transformacional quanto o 

estilo transacional apresentaram resultados significativos não havendo diferenças de 

apreciação para os dois estilos. De acordo com a teoria consultada, o líder 

transformacional consegue reconhecer e satisfazer no seu colaborador as suas 

necessidades (Araújo, 2014). Dando-lhe um ambiente que favoreça o desenvolvimento 

e prosperidade de cada colaboradores, maximizando e ampliando as potencialidades 

de cada um, e ao mesmo tempo cria oportunidades e desenvolve culturas 

organizacionais de apoio ao crescimento de cada um (Araújo, 2014). Na percepção de 

Almeida (2012) na liderança transformacional o líder tem condições de conseguir níveis 

de dedicação e atuação dos seus seguidores e ao mesmo tempo influencia 

transformações das atitudes desses seguidores e da organização indo do 

comprometimento, a missão e os objetivos da empresa. Entre as características 

presentes no líder transformacional está o carismo, a inspiração e a estimulação.  

Diversamente da liderança transformacional em que o líder estimula a alta 

atuação de sua equipe, pautando-se em influência, inspiração e motivação, na 

liderança transacional o líder se comporta com um chefe. Suas táticas são 

fundamentadas especialmente na obediências à regras por ele impostas e no 

atingimento dos objetivos e metas pré-estabelecidas, além da ideia de recompensa 

proporcional a atuação do colaborador (Almeida, 2012). 

Para Agostinho (2014) o líder transacional envolve a atribuição de recompensas 

aos seguidores em troca de sua obediência. Ou seja, o líder reconhece as 

necessidades e desejos de seus subordinados e após isso, lhes mostra como eles 

podem ter suas necessidades satisfeitas em troca da execução das tarefas e da 
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performance de cada um. 

 Assim sendo, pode-se concluir que não existem diferenças significativas entre a 

apreciação da Liderança Transformacional e da Liderança Transacional. 

Quanto às categorias da Liderança Transformacional, pode-se concluir que a 

Motivação Inspiracional é superior à Estimulação intelectual e à Consideração 

Individual, não se verificando outras diferenças significativas. 

Nas categorias da liderança transformacional observa-se resultado superior na 

motivação inspiracional em relação a estimulação intelectual e a consideração individua 

de que a motivação dinamiza e canaliza os comportamentos humanos intencionando 

atingir uma certa finalidade, por isso as incitações servem como impulsionadores da 

ação humana. Entretanto a motivação terá um papel decisivo na forma e intensidade 

para o colaborador realizar uma determinada tarefa. 

Segundo Silva (2015) sobre a influência da liderança transformacional na 

motivação dos liderados explica que os líderes transformacionais motivam os 

colaboradores a fazer mais do que originalmente é esperado deles de forma que 

obtenham resultados de ordem superior pois para este autor, os líderes 

transformacionais bem-sucedidos possuem diversas características pessoais: 

encaram-se a eles próprios como agentes de mudança, são mais prudentes 

relativamente aos riscos, acreditam nos colaboradores e são compreensíveis 

relativamente às suas necessidades pessoais, e ainda, são flexíveis e abertos à 

experiência, permitem diferentes capacidades cognitivas e, por fim, são visionários e 

acreditam no seu instinto. 

Assim sendo, observa-se que na liderança inspiracional o líder incentiva os seus 

liderados a meditarem os problemas do passado através da crítica metódica e a 

projetarem o futuro através da atribuição de novos significados aos desafios que se 

colocam à empresa. 

Relativamente às categorias da Liderança Transacional, não se verificam 

diferenças significativas entre a Recompensa pelos objetivos atingidos e a Gestão por 

exceção (ativa). Segundo Rosa (2010) na liderança transacional o líder recompensa ou 

disciplina o seu subordinado, de acordo com a sua atuação na execução das tarefas. 

Desta forma, a liderança transacional depende de um esforço do líder representado 

pela recompensa contingente.  Na percepção de Benevides (2010) o sucesso neste 

tipo de liderança se dá pela influência que um tem no outro e pelo fato de que cada 

deles recebe algo do valor e também dependem um do outro e suas contribuições são 

entendidas e recompensadas ao final. Neste sentido e em consonância com o 
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resultado da pesquisa os os líderes transacionais fazem usa da recompensa como 

principal fonte de seu poder e seus liderados trabalham pela troca, ou seja exercem 

suas atividades pensando na recompensa que irão receber. 

Já a gestão por execção (ativa) para Almeida (2012, p.30) inside na intervenção 

do líder apenas quando algo não vai bem, isto é, se a eficiência do processo se 

mantém, o líder não tem nenhuma intervenção junto dos subordinados. Os reforços na 

gestão por exceção têm para Almeida (2012) uma atitude de dedicação em alguns 

indivíduos. Liderados guiados para o trabalho em geral são mais autorreforçados, ao 

passo que os liderados guiados para a interação e auto-orientados têm maior 

possibilidade de serem compassivos a reforço positivo e negativo. 

 Pode-se ainda inferir que todas as dimensões do “MQL – Questionário 

Multifatorial de Liderança” surgem com valores bastante elevados, pois os limites 

inferiores dos respetivos intervalos de confiança são superiores ao valor de quatro, na 

escala de medida de um a cinco, ou estão muito próximos deste valor, pelo que se 

verificam a um nível elevado todas as dimensões, mais a “Liderança Transformacional” 

e depois a “Liderança Transacional”, acontecendo o mesmo com todas as categorias 

de cada uma das dimensões. 

 

5.2.2 Objetivo 2. Identificar o grau de comprometimento dos liderados 
 

Pode-se concluir que as dimensões Afetiva e Normativa são superiores à 

dimensão Calculativa e que essas diferenças são estatisticamente significativas, não 

existindo depois diferenças significativas entre as dimensões Afetiva e Normativa. 

Em relação ao grau de comprometimento dos liderados os resultados da 

pesquisa evidenciam que as dimensões afetiva e normativa são superiores a dimensão 

calculativa do comprometimento e que não há diferenças significativa entre a dimensão 

afetiva e normativa. Esse resultado vai de encontro a teoria de Siqueira (2012) que 

entende que o comprometimento afetivo enfraquece as intenções de abandono da 

empresa por parte do sujeito, que passam a exercer direitos e deveres e superior 

desempenho, acrescendo expressivamente a produção. No comprometimento afetivo o 

liderado se sente emocionalmente ligado, identificado e envolvido na organização, o 

que se nota isso com os colaboradores da Coopercrédito, objeto de estudo dessa 

análise. Já o comprometimento normativo está ligado a obrigação de retribuir o que a 

empresa fez ou faz, bem como uma ideia geral de que o colaborador tem que ser leal à 
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empresa da qual ele faz parte e não ficar trocando de empresa no momento em que já 

não lhe oferecer mais as vantagens e benefícios que ele espera (Guiomar, 2010). 

 Pode-se ainda concluir que todas as dimensões do Comprometimento 

Organizacional surgem com valores bastante elevados, pois os limites inferiores dos 

respectivos intervalos de confiança são superiores ao ponto intermédio da escala de 

medida. Portanto, existe um elevado grau de comprometimento dos liderados, maior 

para o comprometimento afetivo e normativo. 

 

5.2.3 Objetivo 3. Verificar a relação entre os estilos de lideranças e o grau de 

comprometimento 

 
 Os resultados apontam que o estilo de “Liderança Transformacional” e a 

dimensão “Normativa” do comprometimento possui uma relação positiva,  ou seja, onde 

existe mais liderança transformacional evidenciou-se um maior comprometimento 

normativo. Em acordo com a teoria transformacional, em que Souza e Tomei (2008) 

observaram que os líderes transformacionais, em oposição aos transacionais, têm 

elevada preocupação em realinhar valores e normas da organização para requerer a 

mudança, atentando-se também com o alinhamento dos objetivos e metas dos sujeitos. 

Desse modo, os liderados se sentem envolvidos no processo e ficam sabendo dos 

objetivos e da missão da organização. 

De acordo com os resultados expostos segundo a teoria normativa as pessoas 

recebem como verdadeiros os valores e objetivos organizacionais. No que diz respeito 

às pressões normativas derivadas de regras, regulamentos e da cultura da 

organização, observando-se que essas afeiçoam o comportamento do colaborador  na 

direção almejada pela empresa (Costa, 2007). Ou seja, na percepção deste autor, o 

compromisso normativo constitui, uma intensa disposição do sujeito para conduzir seus 

atos por valores culturais internalizados sem, muitas vezes, se dar conta de quão 

pouco lógicas certas ações deles decorrentes possam parecer. 

  O mesmo resultado apareceu na relação entre o estilo de “Liderança 

Transacional” e a dimensão “Normativa” do comprometimento, a qual  também é uma 

relação positiva afirmando que onde há mais  o estilo de liderança transacional também 

há um maior comprometimento normativo. Esse resultado é condizente com os 

resultados da teoria de Muzzel (2006) em que destaca que o líder transacional 

incentiva seus liderados com recompensas para que desenvolvam suas atividades em 

busca de metas. Habitualmente recorre às necessidades primárias dos seus liderados. 
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Na relação transacional as atividades concluídas são tratadas pelo líder como um 

sistema de trocas, ou seja, o líder mostra as metas a serem atingidas e oferece 

recompensas aos funcionários para que atinjam estas metas, que poder ser através de 

salários, promoções, prêmios, entre outros. 

Os líderes transacionais fazem uso da recompensa como principal fonte de seu 

poder e seus liderados trabalham pela troca, ou seja exercem suas atividades 

pensando na recompensa que irão receber. 

Na amostra da pesquisa realizada os resultados evidenciam que 

comprometimento afetivo e calculativo não se relacionam com os estilos de liderança 

transformacional e transacional. Diante disso, pode-se observar que esse resultado 

comprova o resultado anterior de que a dimensão normativa é a que mais se encaixa 

tanto na liderança transformacional quanto na liderança transacional. Lembrando que 

as três bases de comprometimento organizacional mais estudadas atualmente são a 

afetiva, calculativa (ou instrumental) e normativa. O compromisso afetivo do 

colaborador com a empresa é idealizado como um desejo de nela permanecer, o 

calculativo é tido como uma necessidade e o normativo como um dever moral 

(Siqueira, 2012). Deve ser pelo fato de que os participantes desta pesquisa veem seu 

comprometimento como um dever moral e independe do tipo de liderança,seja ela 

transformacional ou transacional.  

Esse resultado também é condizente com os estudos de Siqueira (2012) que 

identificou que diversamente dos enfoques afetivo e calculativo, em que a 

compreensão de comprometimento com a organização está fundamentada em uma 

ligação afetiva (comprometimento afetivo) integrados ao rompimento de relações de 

trabalho com ela (comprometimento calculativo) o vínculo normativo se estabelece pelo 

conjunto de pensamentos de reconhecimento de obrigações e deveres morais para 

com a empresa, os quais são vêem acompanhados ou cobertos de sentimentos de 

culpa, incômodo, apreensão e preocupação quando o empregado pensa ou planeja se 

retirar da organização. 

 Analisando a relação entre as variáveis do estilo de Liderança Transformacional 

e o grau de comprometimento, verifica-se uma relação estatistica significativa na 

categoria  “Influência Idealizada (Atributos)” e a dimensão “Normativa” do 

comprometimento, na qual quem  considera existir mais Influência Idealizada 

(Atributos) apresenta maior comprometimento normativo. Esse resultado leva ao 

entendimento de Freire (2012) de que o comprometimento normativo é o sentimento do 

sujeito de continuar na organização, devido às normas e aos valores por ele 
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introjetado, refere-se ao senso de moral, emoção positiva e internalização das normas 

e valores da empresa, bem como a aceitação de metas e objetivos, como uma regra de 

conduta para este sujeito.  

Diante disso, pode-se entender que o comprometimento organizacional 

representa algo além de mera lealdade passiva para a organização. Envolve uma 

relação ativa tal que os indivíduos estão dispostos a dar algo deles para contribuir para 

o crescimento da organização e os liderados levam em conta na hora de se 

comprometer com a empresa.  

O comprometimento normativo foi o único que contribuiu para a explicação do 

comprometimento dos colaboradores entrevistados neste estudo, já que os mesmos 

levam em conta na hora de se comprometer com a empresa na qual estão inseridos a 

influência idealizada (atributos). 

  O resultado anterior também se deu no quesito “Influência Idealizada 

(Comportamentos)” e a dimensão “Normativa” do comprometimento, também há uma 

relação estatistica significativa na categoria significando que quem considera existir 

mais Influência Idealizada (Comportamentos) apresenta maior comprometimento 

normativo. Esse resultado leva ao fato de que na liderança transformacional existe uma 

influência idealizada (atributos comportamentos) ligadas a uma motivação inspiracional, 

a estimulação intelectual e a consideração individualizada, ou seja, a liderança 

transformacional na visão de Silva (2015) se efetiva diante da influência idealizada 

(carisma), da inspiração, da estimulação intelectual ou da consideração individualizada 

permite que os „liderados ultrapassem os seus próprios interesses. Eleva os ideais e o 

nível de maturidade dos colaboradores, bem como as necessidades de realização, de 

autoactualização e o bem-estar dos sujeitos, da organização e da sociedade.  

  Em síntese, o que se nota é que a influência idealizada representa a forte 

determinação, visão e missão do líder transformacional. Esse líder é modelo para seus 

seguidores, e o seu comportamento idealizado por eles. 

  Em relação a categoria “Motivação Inspiracional” e a dimensão “Normativa” do 

comprometimento relacionando que quem considera ter mais Motivação Inspiracional 

apresenta maior comprometimento normativo. Esse resultado vai de encontro com a 

tese de Burns (1978, apud Benevides, 2010) de que os líderes transformacionais 

apresentam metas altas, criam espírito de equipe, entusiasmo e constantemente 

motivam sua equipe. Os líderes transformacionais produzem ideias originais e 

incentivam o empreendedorismo, bem como iniciam a mudança na organização. 
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  A relação significativa também ocorre na categoria “Estimulação intelectual” e a 

dimensão “Normativa” do comprometimento, considerando que onde existe mais 

Estimulação intelectual também existe um maior comprometimento normativo. Para 

Burns (1978, apud Benevides, 2010) a estimulação intelecutal está fundamentada no 

fato de que os líderes transformacionais motivam sua equipe para ser inovador, 

analítico e criativo. Esses líderes sempre incentivam sua equipe sobre as questões da 

descoberta de novas ideias e na produção de soluções criativas para os problemas. 

  E por fim, a categoria “Consideração individual” e a dimensão “Normativa” do 

comprometimento também é uma relação positiva que denota que quem considera 

apresentou maior Consideração individual também apresentou um maior 

comprometimento normativo. Burns (1978, apud Benevides, 2010) sugere em sua 

teoria que para a estimulação individual que os líderes transformacionais, agem como 

treinador da equipe, levam em conta seus desejos e necessidades, ajudando-os a ter 

sucesso e prosperar. Diante disso, o líder tem um interesse especial em cada membro 

da equipe, tendo em conta as diferenças individuais. 

  Quem apresenta maiores resulados nas categorias do estilo de liderança 

transformacional apresenta maior comprometimento normativo. O mesmo resultado 

não ocorre em relação ao comprometimento afetivo e calculativo com o estilo de 

liderança transformacional. 

 Analisando as relações entre as categorias do estilo de Liderança Transacional e 

o grau de comprometimento obsrva-se que quem considera existir mais Recompensa 

pelos objetivos atingidos apresenta maior comprometimento normativo, o mesmo 

acontece para quem considera ter mais Gestão por exceção (ativa) também apresenta 

maior comprometimento normativo. 

Verifica-se ainda que os comprometimentos afetivo e calculativo não estão 

relacionados com as categorias do estilo de liderança transacional.  

 São apresentados os resultados mais relevantes para o modelo de regressão, 

com todas as variáveis independentes selecionadas para integrar este modelo e 

respectivos níveis de significância ou valor de prova. Para isso, usou-se a teoria da 

regressão linear que é uma técnica utilizada para estimar uma relação que possa existir 

na população. A análise de correlação e regressão compreende a análise dos dados 

amostrais para saber se e como duas variáveis estão relacionadas uma com a outra 

numa população.  

Para analisar a relação entre as variáveis independentes e dependentes a 

regressão linear possibilitou as seguintes análises: 
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As variáveis do modelo indicam que a Liderança Transformacional e a Liderança 

Transacional não apresentam uma relação estatisticamente significativa com a variável 

dependente dimensão afetiva do comprometimento,  não se verifica uma relação entre 

os estilos de liderança e a dimensão afetiva do grau de comprometimento. (relacionar 

com a teoria). Esse resultado indica que a relação afeitva do grau de compromento não 

está relacionada nem com a Liderança Transformacional nem com a Liderança 

Transacional, este motivo deve ter sido pelo fato de que segundo entendimento de 

Meyer e Allen (1990, apud Pantaleão, 2011) empregados com forte comprometimento 

afetivo ficam na empresa porque eles querem, diferentes daqueles com 

comprometimento instrumental que ficam porque necessitam e aqueles com 

comprometimento normativo porque se sentem obrigados e isso independe do tipo de 

liderança empregado na empresa, seja ele transformacional ou transacional.  Ainda em 

relação a esse resultado, o comprometimento afetivo pode ser definido pelas suas 

principais características, a saber: crença e aceitação dos objetivos e valores 

organizacionais; disposição para defender a organização; e desejo de manter o vínculo 

com ela (Traldi e Fiuza, 2010) Para esses autores, este tipo de comprometimento vai 

além da simples lealdade passiva à organização, perfazendo uma relação ativa onde o 

colaborador deseja dar algo de si a fim de contribuir para o bem-estar da organização 

em que trabalha. 

Outra análise indica que a Liderança Transformacional é significativa para 

explicar a dimensão normativa do comprometimento. Já a Liderança Transacional não 

apresenta uma relação estatisticamente significativa com a variável dependente 

dimensão normativa do comprometimento.  

Portanto, pode-se afirmar que a Liderança Transformacional tem um efeito 

positivo significativo sobre a dimensão normativa do comprometimento. 

Analisando as variáveis da Liderança Transformacional e da Liderança 

Transacional e a dimensão calculativa do comprometimento observa-se que 

estatisticamente não há uma relação signicativa entre os dois estilos de liderança e  a 

dimensão calculativa do grau de comprometimento. 

 

5.3 ANÁLISE QUALITATIVA 
 

 

A análise qualitativa foi dividida de acordo com os objetivos geral e específicos 

delimitados inicialmente neste estudo. Foi feita uma entrevista (questionário em 

apêndice) através de questionários com questões abertas que foram respondidos por 
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gestores de uma cooperativa de crédito. 

 

 

5.3.1 Identificar os Estilos de Liderança Transformacional e Transacional 
 

Inicialmente a pesquisa identificou que os entrevistados tem conhecimento sobre 

o que é liderança, como se nota na fala do gestor A “Liderança é aquela pessoa que 

toma a frente de alguma situação independente do cargo que tenha, ela pode estar 

liderando algo ou uma situação, independente onde ela esteja ela pode estar sendo um 

líder. Então liderança não quer dizer que dizer que você está ocupando um cargo, mas 

dependendo da situação você pode ser líder naquele momento daquela situação em 

que você esta vivendo e você toma a dianteira decidindo algumas coisas com relação 

àquilo. Liderança para mim é isso, é você estar a frente e tomando algumas decisões e 

buscando com que as pessoa que estão junto com você também persigam nestas 

decisões, também possam vir junto com você nestas decisões, para que você possa 

estar fazendo o melhor ou seja, as decisões que você tomar juntamente com essas 

pessoas sejam as melhores decisões, para mim isso é liderança”. Também o 

entrevistado D conceitou a liderança como “Eu acho que não só as atitudes, as ações, 

a forma de falar, de se impor, possa se espelhar e falar: esse é o cara. Não aquela de 

impor algo, impor medo nas pessoas. Impor algo que a pessoa possa sentir vontade de 

prestar serviço pra ela. Mostrar algo que as pessoas possam segui-lo pelas ações, 

pelos passos pelos modos, pela dedicação”. (D) 

Identificou-se nas falas dos gestores que entre os estilos de líderes que este 

conhecem estão: “nós temos os lideres que são moderados”. Temos os lideres 

motivadores, outros lideres que muitas vezes são democrático, eu conheço lideres 

democráticos os liberais, temos aqueles que impões, que são os impositivos, e 

conheço lideres centralizadores”. “Para mim são esses os lideres que eu conheço 

nesse sentido”. (GESTOR A). 

De acordo com a fala acima identifica-se com a liderança transacional que na 

visão de Guiomar (2010) é entendida como um processo de troca social entre os 

subordinados e liderança envolvendo diversas transações fundamentadas em 

recompensas. Ao mesmo tempo em que o líder transmite as expectativas de 

desempenho, metas e recompensas ele também monitora o desempenho e 

performance dos liderados. 
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Na liderança transacional os colaboradores são tratados como propiciadores de 

conhecimento e aptidões de que o líder necessita para alcançar os seus objetivos. O 

líder transformacional modifica os seus subordinados através da consciencialização da 

importância e do valor dos resultados do seu trabalho, levando-os a ultrapassar os 

seus próprios interesses em detrimento dos objetivos organizacionais (GUIOMAR, 

2011). 

Em outra fala o gestor destaca que “Pode ser um líder persuasivo, um líder 

ditador, um questionador, um repositor, aquele, seria esses, eu vejo mais como um 

líder persuasivo em convencer” (GESTOR D). Nesta fala pode-se identificar uma 

referência ao líder transformacional na qual o líder transformacional é uma pessoa que 

cuida de sua equipe e mobiliza suas forças para atender as necessidades e 

potencialidades (Burns, 2003). 

Outra fala identifica que: “Estilos de lideres é o líder mais agressivo aquele que 

sabe se impor mas acaba explicando as coisas erradas as vezes, é muito agressivo 

com as pessoas. Tem aquele líder mais conservador só que ele tem medo de arriscar, 

e nas tomadas de decisões e mais operacional e tenta não ver muito a fundo. E tem 

aquele intermédio que acaba analisando e tenta fazer sempre o correto. São dois ou 

três tipos de líderes que eu conheço (GESTOR B). 

“Os estilos de liderança vou falar daqueles que uso e já experimentei. Já 

experimentei com minha equipe vários estilos de liderança, já fui um líder democrático, 

eu já fui um líder autoritário, mas assim eu acho que não dá pra usar só um estilo de 

liderança, tudo depende do momento em que esta passando, tem momento que 

precisa ser mais autoritário você não pode deixar a equipe decidir o caminho que ela 

quer seguir, mas também tem assuntos que você pode dar liberdade e compartilhar 

com eles e deixar que ajudam na decisão mas eu também acho que em alguns 

momentos deixar eles decidir, só alimentar mas deixar eles chegar a uma decisão”. 

(GESTOR C).  

De acordo com as citações do gestor B e C, entende-se que qualquer um dos 

dois tipos de liderança (transformacional ou transacional) podem ser usados pelos 

líderes tudo depende da situação enfrentada no momento. Cada líder tem um estilo de 

liderança e estes podem ser divididos em liderança transacional ou liderança 

transformacional, em que cada um possui um perfil e características próprias. Diante 

disso, importante apresentar no quadro seguinte, a análise comparativa dos processos 

de influência da liderança transacional e liderança transformacional. 

Tem-se o líder transformacional que segundo Araújo (2011) consegue 
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reconhecer e satisfazer no seu colaborador as suas necessidades. Dando-lhe um 

ambiente que favoreça o desenvolvimento e prosperidade de cada colaboradores, 

maximizando e ampliando as potencialidades de cada um, e ao mesmo tempo cria 

oportunidades e desenvolve culturas organizacionais de apoio ao crescimento de cada 

um. Também na visão de Almeida (2012, p.25) “o líder transformacional procura 

envolver o colaborador como um todo e não apenas como um ser individual com uma 

série de necessidades. Deste modo conduz à alta ordem de necessidades dos 

colaboradores tendo em conta os motivos que os movem”. 

Diferentemente da liderança transformacional em que o líder estimula a alta 

atuação de sua equipe, pautando-se em influência, inspiração e motivação, na 

liderança transacional o líder se comporta com um chefe. Suas táticas são 

fundamentadas especialmente na obediências à regras por ele impostas e no 

atingimento dos objetivos e metas pré-estabelecidas, além da ideia de recompensa 

proporcional a atuação do colaborador (Almeida, 2012). 

Na liderança transacional o líder motiva seus seguidores a agir em busca de 

recompensas em troca de serviços prestados, diferente da liderança transformacional 

em que o líder motiva os seguidores a trabalhar para ir além dos objetivos propostos 

(Almeida, 2012). 

Na questão que objetivou identificar qual o modelo de líder ideal para os 

gestores entrevistados, obteve-se as seguintes falas: 

“Eu acho que o líder ele deve ser um moderado, ou seja aquele que se adapta 

às situações aquele que tem uma certa sensibilidade nos momentos necessários ele 

percebe aquilo que ele precisa realmente tomar como decisão e como que ele precisa 

agir naquele momento, então ele tem a sua moderação, ele sabe o momento que ele 

tem que ser um pouquinho mais forte nas suas tomadas de decisão mas também o 

momento que precisa aliviar um pouquinho mais, então ele tem aquela sensibilidade, 

ele é um líder moderado, porque se ele for liberal demais, a equipe pode não entender 

a liberdade dada pela questão do líder. (GESTOR A). 

“Quando ele for democrático que é pessoa que deixa com que você faça as 

coisas da maneira como deva ser feita”.  

“Quando ele for muito centralizador ou seja que ele seja impositivo, que ele 

impõe mais, as vezes você acaba podando demais as pessoas naquilo que ela pode 

ser. Então o o líder tem que ter uma certa moderação, saber realmente em qual 

situação ele precisa agir e saber se adaptar a cada situação” (GESTOR A). 

O estilo de liderança que mais se encaixa a fala do gestor A é a liderança 
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transacional que segundo Rosa (2010) o líder é transacional se dá quando o líder 

recompensa ou disciplina o seu subordinado, de acordo com o desempenho que ele 

tem na consecução das tarefas. Desta forma, a liderança transacional depende de um 

esforço do líder representado pela recompensa contingente. Também na visão de 

Benevides (2010) as características primárias deste estilo de liderança incluem certeza, 

direções claras, controle de descuidos e tratamento "justo". Justo, neste caso, é 

definido como uma ideia em que se o líder receber algum benefício, tal como melhoria 

na qualidade do trabalho ou melhoria de performance da produtividade, ele 

recompensará por meio de um benefício, tal como aumento salarial, o que denota a 

natureza do estilo de liderança transacional. 

A fala seguinte identifica que não existe um modelo ideal de liderança, pois 

existem momentos em que é preciso usar o estilo de liderança transformacional e em 

outro momento usar  o estilo de liderança transacional, “...eu acho que o modelo mais 

justo né é saber se impor não hora de se impor e saber cobrar na hora de cobrar. E 

saber também dar o feedback na hora de dar ele, ele vai ser um pouco mais agressivo, 

pois na área de negócios você tem que ter essa agressividade mas ao mesmo tempo 

ele tem que saber valorizar o funcionário”. (GESTOR B). 

Desse modo, pode-se ligar à fala acima tanto a liderança transformacional 

quanto a liderença transacional pois a liderança transformacional é vista pela maior 

parte dos autores entre eles Guiomar (2011) como uma alternativa à liderança 

transacional, na medida em que, a transacional põe a existência de um sistema de 

recompensas e de castigos sobrepostos pelo líder, em implicação do cumprimento ou 

incumprimento dos objetivos das organizações.  

Segundo a fala do entrevistado seguinte observa-se claramente a influência da 

liderança transacional “no momento atual porque eu assim eu entendo que eu funciono 

da mesma forma que eu penso eu acho que tem horas que eu também preciso que 

alguém me chame atenção que alguém me fale pra que lado ir, mas também tem horas 

que eu entendo que eu possa expressar minha opinião é bom pra mim, mas por 

exemplo eu to numa função nova eu preciso muito mais de direcionamento agora. 

Devo ser direcionado agora”. (C). Marques (2016) caracteriza a liderança 

transformacional através da presença de um líder bom em alterar o ambiente e 

modificar a realidade de qualquer ambiente por onde passa. Esse é um líder habilitado 

para resolver problemas dos mais simples aos mais complicados, além de ser utopista, 

estrategista e envolvido com o desenvolvimento de seus subordinados. Esse 

doutrinador vai de encontro também a fala do entrevistado D onde destaca que “Acho 
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que o líder apoiador, o líder que apoia a gente a tomar decisões corretas. Para mim eu 

vejo essa situação que a pessoas acaba se tornando um chefe autoritário, igual o Alex 

ele apoia a gente a tomar as decisões corretas” (GESTOR D). corroborando também 

com essa ideia está o entrevistado E “Modelo ideal é que trabalhe em conjunto, que 

busque identificar as dificuldades e tentar buscar a resolução do problema em conjunto 

que esteja apoiando no caso o colaborador” (GESTOR E). 

Conforme o resultado analisado nesta pesquisa, observa-se que  tanto o estilo 

transformacional quanto o estilo transacional apresentaram resultados expressivos não 

existindo diferenças de julgamento para os dois estilos. O que se identificou é que o 

líder transaccional caracteriza-se por responder a problemas da organização de um 

maneira impessoal. Este líder adota decisões racionais, coordena e facilita  o trabalho 

da sua equipe. Por outro lado, o líder transformacional busca identificar potenciais 

motivações nos seus liderados, pela satisfação das suas necessidades mais elevadas, 

bem como pelo total envolvimento do seu subordinado (Guiomar, 2010). 

 

5.3.2 Verificar a relação entre liderança e o grau comprometimento das pessoas 
 

 

Esta categoria de análise foi identificada especialmente a partir de duas 

perguntas presentes no roteiro de entrevista semiestruturada: 1)  Há relações entre 

liderança e comprometimento das pessoas? O que você pensa sobre isso? 2) Qual a 

influência de um líder no nível de comprometimento dos liderados? Após a 

sistematização das respostas, foi possível estabelecer as relações ilustradas no Figura 

1. 
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Figura 1: Liderança  

 

 

Fonte: dados primários 

 
Observa-se na Fig.1 que a base para a influência dentro da cooperativa de 

crédito é a confiança. A ato de conquistar e transmitir confiança é uma característica 

fundamental que parece sustentar e corroborar os princípios cooperativistas.  

A partir das respostas, pode-se evidenciar que, embora existam metas a serem 

cumpridas e processos burocráticos que definem limites de atuação, o estilo de 

liderança transformacional está nitidamente presente nas interações sociais. Essa 

inferência pode ser evidenciada na fala de um dos entrevistados “[...] para quem está 

começando na empresa a ajuda do líder acontece por meio de simpatia, empatia, 

humildade, interesse em passar conhecimento [...]”. Tal posicionamento pode ser um 

aspecto influenciador no processo de formação e sustentação de identidade, pois está 

ligado diretamente com no julgamento do indivíduo novo sobre a empresa escolhida 

para exercer seu trabalho. 

Em qualquer organização existem líderes e subordinados. Na cooperativa de 

crédito em estudo, foi possível identificar que o perfil de um líder que oprime e impõe 

sem ouvir seus subordinados, pode ser fonte para o surgimento de uma barreira para a 

formação da identidade deste indivíduo. Essas características não são bem vistas por 

grande parte dos cooperados, entretanto sempre existe um líder egoísta, ou autoritário 

nas organizações, conforme Figura 1.   
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Apesar de não ser um consenso durante a análise de conteúdo, a constatação 

precedente sobre um líder autoritário foi identificada na pergunta: O que você acredita 

que faz com que a maioria das pessoas se comprometam com o trabalho? Foi possível 

perceber, a partir da resposta, que o comprometimento também está relacionado com 

uma lógica instrumental, já que reconhecimento e meritocracia estão diretamente 

ligados com o desempenho individual e alcance de metas. Nesse contexto, o líder 

parece transitar entre os estilos transformacional e transacional, já que nesse último, o 

incentivo é pautado nas relações de trocas. 

Ainda Fundamentado por diversos indicadores que geraram os códigos 

ilustrados na Figura 2 (gostar do trabalho, realização pessoal, parceria com o líder, 

entre outros), o comprometimento parece ser resultado da correlação entre tais 

indicadores. Os indivíduos são mais comprometidos se detiverem alguns desses 

motivos como base no exercícios de suas atividades. 

Figura 2: Comprometimento   

 

Fonte: dados primários 

 

A escolha do “comprometimento” como uma das categorias desta análise, 

justifica-se pela similaridade e da associação direta da atuação do cooperado no local 

de trabalho, com dedicação e doação de tempo extra, que parecem ser características 

que fazem parte ou estão associadas com o conceito. Embora não esteja presente no 
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discurso manifesto das entrevistas, percebe-se que além dos do afetivo e normativo, o 

comprometimento calculativo também está presente. Mesmo que implicitamente, 

alguns indicadores como: se doar ao trabalho, se esforçar pelo trabalho e retorno para 

o bem comum, denotam à lógica da necessidade atingir desempenhos acionados por 

metas financeiras, que são características de qualquer instituição financeira, 

independente se é cooperativa ou não. 

A liderança transformacional influencia no comprometimento dos colaboradores, 

principalmente quando: “ele é motivador” (GESTOR A). Em outro trecho da entrevista o 

gestor continua dizendo que: “Eu quero que você desenvolva isso porque eu acredito 

que isso verdadeiramente será o melhor. Então eu acredito que o líder no momento 

que ele acredita naquilo que ele motiva você a fazer, você assume essa causa 

também”. Segundo outro entrevistado “A relação de confiança eu acho que tratar tudo 

com maior sinceridade e abertura com as pessoas. Mas isso tem um jeito de fazer não 

é de qualquer jeito. Porque as vezes a gente quer ajudar uma pessoa e pode estar de 

certa forma destruindo ela, então confiança, lealdade mas principalmente os exemplos 

e as atitudes”. (GESTOR B). 

Em análise às falas acima pode-se notar que a liderança transformacional 

aparece como um estilo de liderança intensamente influenciada pela personalidade do 

líder como pessoa, diferenciando-se por certos interesses e traços, como sejam, a 

autoconfiança e determinação. Guiomar (2010) destaca que os lideres 

transformacionais tem o poder de conquistar dos seus liderados confiança, admiração, 

lealdade e respeito, vinculando desta forma, uma maior consciencialização da sua 

importância enquanto peças essenciais, que fazem parte de um todo organizacional, e 

da valorização do seu trabalho, ajudando-os a priorizarem às necessidades da equipe 

e da organização acima de suas próprias necessidades. 

Sobre a relação da liderança e o grau de comprometimento das pessoas, 

destaca-se esse trecho de uma entrevista que deixa claro a influência do líder 

transacional:  “ Eu vejo assim essas pessoas não estão comprometidas, acho que as 

pessoas podem pegar e dizer a ta pedindo, então tem que ser reciproco o líder dá o 

norte e a pessoa tem que estar comprometida. Eu tenho uma cobrança muito forte se 

eu não entregar o que o líder está me pedindo eu nem durmo direito” (GESTOR D).  

“Creio que sim, porque o líder ele vai dar a cara dele nas atividades, no seu trabalho no 

desempenho da equipe, então se há uma liderança altamente positiva consegue fazer 

a equipe se comprometer”. (GESTOR G).  

Essas falas vão de encontro a teoria transacional de que os colaboradores são 
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tratados como propiciadores de conhecimento e aptidões de que o líder necessita para 

alcançar os seus objetivos (Guiomar, 2010). Este teórico ainda destaca que “os líderes 

transaccionais são aqueles que conseguem identificar e clarificar o que os 

subordinados têm de fazer para alcançarem os resultados pretendidos, identificando 

quais as necessidades dos subordinados” (Guiomar, 2010, p.15).  

Da mesma forma também temos os adeptos à teoria transformacional conforme 

destacada na fala a seguir: “Creio que sim, eu acho que as pessoas comprometidas na 

empresa, se o líder mostrar para elas o quanto elas são importante e de que maneira 

elas vão contribuir para atingir os objetivos em comum eu acho que elas se 

comprometem sim, e o líder tem o papel de mostrar esse caminho para seus liderados 

(GESTOR H). “A liderança ela faz com que as pessoas, ou seja, a grande liderança faz 

com que as pessoas trabalhem, seja para conquista dos objetivos ou não. Se o líder 

não tiver bem alinhado com objetivo da empresa e fazendo com que sejam 

conquistadas as metas e objetivos com certeza a equipe também não vai estar.” 

(GESTOR I). 

Em acordo com Guiomar (2010, p.16) “Este tipo de liderança está presente na 

influência exercida pelo líder ao seu seguidor. A acção da liderança, neste caso, tem 

que ocorrer em dupla direcção a fim de que se estabeleça o clima de respeito ao outro 

enquanto pessoa integral”.  

Da mesma forma que o objetivo anterior o resultado da pesquisa apontou que 

apesar de existir uma relação entre o estilo de liderança e o grau de comprometimento 

dos colaboradores, porém, não notou-se diferenças entre os estilos de liderança 

transformacional para a liderança transacional, ou seja, os dois estilos se usados da 

maneira correta e no momento adequado podem provocar comprometimento nos 

subordinados. 

  

5.4 Implicações Gerenciais 
  

São muitos os desafios das organizações na atualidade, mas, falar de pessoas é 

um tópico essencial para os negócios na atualidade. Entrevistando a alta liderança da 

Coopcred identificou-se que a mesma estava focada em trazer o melhor profissional 

para a organização e em consequência encontra uma forma de mantê-lo 

comprometimento durante sua permanência na organização.  Nesse contexto a 

organização pesquisada acredita que trabalhar com estilos de lideres é uma forma de 

influenciar o comprometimento de seus colaboradores, ou seja, alguns estilos de 
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liderança impactariam mais positivamente no comprometimento das pessoas do que 

outros. Pensando em trazer essa resposta, encontrou-se o grande motivador dessa 

pesquisa: Identificar de que maneira a liderança transformacional e transacional podem 

influenciar no comprometimento dos colaboradores de uma cooperativa de crédito? 

Liderança e comprometimento são temas complexos e com elevada amplitude de 

pesquisa e discussão. No entanto, são temas relevantes que mexem com valores 

organizacionais que são as pessoas. Esta pesquisa poderia trazer a organização 

Coopcred uma visão diferente do entendimento que se tinha, como por exemplo o 

estilo dos lideres de uma organização pode facilitar, ou não, o comprometimento dos 

colaboradores que dela fazem parte. 

As respostas aos questionamento que a Coopcred podem trazer um novo 

direcionamento no formato de gestão das pessoas, podendo ser desenvolvido através 

 dos projetos de educação corporativa, desenvolvendo formações e treinamentos aos 

lideres para que identifiquem seu perfil e estudem as formas de ser lider na atualidade 

e como adaptar o seu perfil ao estilos dos liderados que possui em sua equipe.  

 Com o resultado desta pesquisa poderá ser explanado a Coopcred que os dois 

estilos de Liderança influenciam no comprometimento de seus colaboradores, esse 

retorno vem tanto da análise qualitativa e quantitativa e que esta resposta está 

possivelmente relacionada ao fato de cada ser humano ser único e não haver um 

padrão de comportamento que cause o mesmo efeito em todas as pessoas, por se 

tratar da individualidade de cada liderado, por que antes de ser liderado ele é um ser 

humano com sua personalidade, com seu jeito de ser e entender o contexto que está 

inserido. 

Será indicado que a Coopcred que desenvolva seus lideres para entender o que 

gera o comprometimento em seus liderados e dessa forma adequar o estilo da 

liderança adotado pelo líder para impactar no objetivo esperado, pois tanto a liderança 

transformacional como a transacional se relacionam ao comprometimento dos 

liderados.   

Além disso, uma hipótese a ser ressaltada é o fato de que o comprometimento 

dos colaboradores de uma organização pode estar relacionado por vários outros 

fatores e que a liderança é um dos possíveis fatores dessa relação, podendo ser 

ampliado esse foco através de mais estudos nessa área.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 
 

Os resultados deste estudo confirmam os resultados obtidos em pesquisas 

anteriores, pincipalmente no que se refere a relação entre os estilos de liderança e o 

grau de comprometimento dos colaboradores.  

Através dessa pesquisa foi possível concluir que a liderança transformacional 

 apresentou uma correlação de 29,1% com a dimensão normativa do grau de 

comprometimento, uma correlação de 14,3% com a dimensão calculativa do 

comprometimento e 0,01% com a dimensão afetiva do comprometimento.  As relações 

seguem a mesma ordem para a liderança transacional, com uma diferença pelas 

correlações tem percentuais um pouco mais baixo, observa-se uma correlação com a 

dimensão normativa de 21,5%, em seguida com a dimensão calculativa de 13,2% e por 

fim com a dimensão afetiva de 0,29%.   

A revisão de literatura direciona para o fato de que os colaboradores se tornam 

comprometidos quando sentirem que a empresa também está comprometida com eles. 

Assim sendo, o comprometimento precisa ser visto como produto de uma relação 

mútua entre empresa e colaborador. O que se nota segundo a maior parte da literatura 

consultada é que as várias pesquisas sobre o comprometimento organizacional 

identificaram a relação com os valores éticos da liderança nas empresas e a sua 

relação com o comprometimento organizacional. Os valores mudam de sujeito para 

sujeito, sendo essencial a prática de medidas diretas nos colaboradores para melhorar 

o desempenho da organização. 

Os estudos feitos sobre o modelo dos componentes do comprometimento 

organizacional construíram um modelo em que o comprometimento é visto através de 

três bases: afetiva, instrumental e normativa. Sendo que no modelo afetivo o liderado 

se sente emocionalmente ligado, identificado e envolvido na organização. No modelo 

normativo o liderado sente que possui um sentido ou um dever moral de continuar na 

organização. Já o modelo calculativo o liderado se mantém ligado à organização 

devido ao reconhecimento dos custos associados com a saída da mesma. Este 

reconhecimento pode ocorrer da ausência de alternativas de emprego, ou do sentido 

de que os sacrifícios pessoas gerados pela saída serão elevados. 

Identificou-se que não existem diferenças significativas entre a apreciação da 

Liderança Transformacional e da Liderança Transacional no que se refere aos estilos 

de liderança. Esse resultado foi identificado tanto na pesquisa quantitativa quanto na 

pesquisa qualitativa. 
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No que se refere às categorias da Liderança Transformacional, pode-se concluir 

que a Motivação Inspiracional é superior à Estimulação intelectual e à Consideração 

Individual, não se verificando outras diferenças significativas. 

Ainda em relação ao primeiro objetivo pode-se concluir que todas as dimensões 

do “MQL – Questionário Multifatorial de Liderança” surgem com valores bastante 

elevados, pois os limites inferiores dos respetivos intervalos de confiança são 

superiores ao valor de quatro, na escala de medida de um a cinco, ou estão muito 

próximos deste valor, pelo que se verificam a um nível elevado todas as dimensões, 

mais a “Liderança Transformacional” e depois a “Liderança Transacional”, acontecendo 

o mesmo com todas as categorias de cada uma das dimensões. 

O objetivo 2 em identificar o grau de comprometimento dos colaboradores 

possibilitou a conclusão de que todas as dimensões do Comprometimento 

Organizacional surgem com valores bastante elevados, pois os limites inferiores dos 

respectivos intervalos de confiança são superiores ao ponto intermédio da escala de 

medida. Portanto, existe um elevado grau de comprometimento dos liderados, maior 

para o comprometimento afetivo e normativo. 

O objetivo 3 verificou a relação entre os estilos de liderança e o grau de 

comprometimento. Na amostra da pesquisa realizada os resultados evidenciam que 

comprometimento afetivo e calculativo não se relacionam com os estilos de liderança 

transformacional e transacional. Diante disso, pode-se observar que esse resultado 

comprova o resultado anterior de que a dimensão normativa é a que mais se encaixa 

tanto na liderança transformacional quanto na liderança transacional. Lembrando que 

as três bases de comprometimento organizacional mais estudadas atualmente são a 

afetiva, calculativa (ou instrumental) e normativa. 

Analisando a relação entre as categorias do estilo de Liderança 

Transformacional e o grau de comprometimento, verifica-se uma relação estatistica 

significativa na categoria  “Influência Idealizada (Atributos)” e a dimensão “Normativa” 

do comprometimento, na qual quem  considera existir mais Influência Idealizada 

(Atributos) apresenta maior comprometimento normativo. 

O comprometimento normativo foi o único que contribuiu para a explicação do 

comprometimento dos colaboradores entrevistados neste estudo, já que os mesmos 

levam em conta na hora de se comprometer com a empresa na qual estão inseridos a 

influência idealizada (atributos). 

Em síntese e analisando as variáveis da Liderança Transformacional e da 

Liderança Transacional e a dimensão calculativa do comprometimento observa-se que 
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estatisticamente não há uma relação signicativa entre os dois estilos de liderança e  a 

dimensão calculativa do grau de comprometimento. 

Porém, foi possível perceber também que o discurso manifesto dos líderes 

entrevistados, direcionam para o estilo de liderança transformacional e que os tipos 

comprometimento afetivo e normativo prevalecem. Todavia, uma análise 

contextualizada permite verificar que a liderança transacional também está presente à 

medida que desempenho superior acionado por metas preestabelecidas, repercutem 

também no nível de comprometimento calculativo.  

Com o resultado desta pesquisa poderá ser explanado a Coopcred que os dois 

estilos de Liderança influenciam no comprometimento de seus colaboradores, esse 

retorno vem tanto da análise qualitativa e quantitativa e que esta resposta está 

possivelmente relacionada ao fato de cada ser humano ser único e não haver um 

padrão de comportamento que cause o mesmo efeito em todas as pessoas, por se 

tratar da individualidade de cada liderado, por que antes de ser liderado ele é um ser 

humano com sua personalidade, com seu jeito de ser e entender o contexto que está 

inserido. 

Por fim, sugere-se que novos estudos com esse recorte teórico sejam 

desenvolvidos em cooperativas de outros setores, com o objetivo de compreender com 

maior profundidade toda a complexidade que permeia essas organizações, e que 

podem subsidiar gestores para tomada de decisões em diferentes contextos.   
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista 
 
 
 

 O presente questionário é anônimo e confidencial. Seu objetivo é identificar de 

que forma as afirmações abaixo se adéquam ao desempenho de sua chefia direta. 

Sendo que os dados recolhidos se destinam unicamente a ser tratados e usados para 

fins da Dissertação de Mestrado com o tema liderança transformacional e transacional 

e o comprometimento organizacional. 

 
Nunca raramente Algumas vezes Muitas vezes  sempre 

1 2 3 4 5 
 
 

Indique na escala de 1 a 5 o quanto as afirmações abaixo se adéquam ao 
desempenho de sua chefia direta, desde o nunca até o sempre 
       

 
Dimensão 1 N

u
n

ca
 

R
ar

am
en

te
 

A
lg

u
m

as
 v

ez
es

 

M
u

it
as

 v
ez

es
 

S
em

p
re

 

01 Proporciona ajuda em troca de esforços           

02 Reexamina situações criticas questionando-se se são apropriadas           

03 Apenas interfere quando os problemas se tornam sérios           

04 
Concentra-se nas irregularidades, erros, excepções e desvios dos 
padrões esperados.           

05 Evita envolver-se quando surgem assuntos importantes.           

06 Partilha as suas crenças e valores mais importantes.           

07 Nem sempre está acessível quando necessitam dele.           

08 Procura alternativas diferentes para solucionar os problemas.           

09 Falta de forma otimista sobre o futuro.           

10 Gera orgulho nos outros por estarem associados a ele.           

11 
Discute quem é o responsável por atingir metas específicas de 
performance.           

12 Apenas interfere perante os outros.           

13 Fala com entusiasmo sobre o que precisa ser realizado.           

14 Especifica a importância de se ter um forte senso de obrigação.           

15 Investe o seu tempo a ensinar e treinar.           

16 
Deixa claro o que cada um pode esperar receber quando as 
metas são alcançadas.           

17 Demonstra acreditar que “não se mexe no que está, a dar certo”.           

18 Dá prioridade aos interesses do grupo.           

19 
Trata os outros como pessoas ao invés de tratá-los apenas como 
um membro do grupo.           

20 
Demonstra que os problemas devem tornar-se crônicos antes de 
ser necessário agir.           

21 Age de forma que consiga o respeito dos outros por ele.           

22 
Concentra a sua total atenção em lidar com erros, reclamações e 
falhas.           

23 Pondera as consequências éticas e morais das decisões.           

24 Mantém-se a par de todos os erros.           

25 Demonstra um senso de poder e confiança.           

26 Articula uma visão positiva e motivadora a respeito do futuro.           

27 Canaliza a sua atenção às falhas de forma a atingir os padrões           
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esperados. 

28 Incentiva a tomada de decisões pelo grupo.           

29 
Considera cada indivíduo como tendo necessidades, habilidades 
e aspirações diferentes em relação aos outros.           

30 
Orienta os outros a olharem para os problemas de diferentes 
ângulos.           

31 Ajuda os outros no desenvolvimento dos seus pontos fortes.           

32 
Sugere novas alternativas, maneiras de realizar e contemplar as 
atividades.           

33 Demora a responder às questões urgentes que lhe são colocadas.           

34 Enfatiza a importância de se ter um senso único de missão.           

35 Manifesta a importância de se ter um senso único de missão.           

36 Expressa a confiança de que as metas serão alcançadas.           

37 
É eficaz em atender à necessidades dos outros em relação ao 
trabalho.           

38 Utiliza métodos de liderança que são satisfatórios.           

39 Faz com que os outros façam mais do que o esperado.           

40 
É eficaz em representar o seu grupo perante níveis hierárquicos 
superiores.           

41 Trabalha com os outros de maneira satisfatória.           

42 Eleva o desejos dos outros de obter sucesso.           

43 È eficaz em atender às necessidades da instituição.           

44 
Aumenta a vontade dos outros em trabalhar com maior 
dedicação.           

45 Liderar um grupo eficiente.           
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista 

 
 
 

Em seguida apresentam-se dezenove itens descritivos. 

Indique de que forma as seguintes afirmações revelam o seu Comprometimento 

Organizacional (laço psicológico que caracteriza a sua ligação com a instituição). 

Selecione apenas uma das características apresentadas. 

 
 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
Moderadamente 

Não concordo 
nem discordo 

Concordo 
Moderadamente 

Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 
 

 
 

Indique na escala de 1 a 5 de que forma as seguintes afirmações revelam o seu 
Comprometimento Organizacional, desde Discordo Totalmente até Concordo 
Totalmente. 
 
       

 
Dimensão 1 

D
is

co
rd

o
 

to
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o
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 d
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o
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01 
Acredito que há muito poucas alternativas para poder pensar em 
sair desta instituição.           

02 Não me sinto “emocionalmente ligado” a esta instituição.           

03 
Seria materialmente muito penalizador para mim, neste momento, 
sair desta instituição, mesmo que o pudesse fazer.           

04 

Eu não iria deixar esta instituição neste momento porque sinto 
que tenho uma obrigação pessoal para com as pessoas que 
trabalham aqui.           

05 
Sinto que não tenho qualquer dever moral em permanecer na 
instituição onde estou atualmente.           

06 Esta instituição tem um grande significado para mim.           

07 Não me sinto como “fazendo parte da família” nesta instituição.           

08 
Mesmo que fosse uma vantagem para mim, sinto que não seria 
correto deixar esta instituição no presente momento.           

09 
Na realidade sinto os problemas desta instituição como se fossem 
meus.           

10 Esta instituição merece a minha lealdade.           

11 
Ficaria muito feliz em passar o resto da minha carreira nesta 
instituição.           

12 Sentir-me-ia culpado se deixasse esta instituição agora.           

13 

Uma das principais razões para eu continuar a trabalhar para esta 
instituição é que a saída iria requerer um considerável sacrifício 
pessoal, porque uma outra instituição poderá não cobrir a 
quantidade de benefícios que eu tenho aqui.           

14 
Neste momento, manter-me nesta instituição é tanto uma 
necessidade material quanto de vontade pessoal.           

15 .Não me sinto como fazendo parte desta instituição.           

16 

Uma das consequências negativas para mim se saísse desta 
instituição ressalta da escassez de alternativas de empregos que 
teria disponíveis.           

17 
Muito de minha vida seria afetada se decidisse querer sair desta 
instituição neste momento.           
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18 Sinto que tenho um grande dever para com esta instituição           

19 
Como já dei tanto a esta instituição, não considero atualmente a 
possibilidade de trabalhar em uma outra.           

 
 
 

 
  

 
  



132 

  

APÊNDICE C – Entrevista Semi-Estruturada 

 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

PPGCOOP – Programa de Mestrado em Cooperativas 
 

O objetivo do presente questionário é levantar dados qualitativos para identificar 

a visão dos entrevistados sobre a liderança e o comprometimento. É importante 

salientar que as informações obtidas serão empregadas para fins exclusivamente 

acadêmicos, direcionadas para o desenvolvimento Dissertação Mestrado do 

PPGCOOP (Programa de Mestrado em Cooperativas) da Escola de Negócios da 

PUCPR.. A sua identidade será mantida em sigilo, caso essa seja uma condição da 

sua empresa. Agradeço pela sua contribuição. 

        Patrícia Pizzi 

A INFLUÊNCIA DOS ESTILOS DE LIDERANÇAS TRANSFORMACIONAL E 

TRANSACIONAL NO NÍVEL DE COMPROMETIMENTO DE UMA COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DO SUL DO BRASIL 

 
1. O tempo de resposta para esta entrevista é de aproximadamente 10 minutos. 

2. O objetivo da entrevista é identificar a visão dos entrevistados sobre a liderança e 

comprometimento. 

3. A entrevista possui onze questões semi-estruturadas e representam a entrevista 

qualitativa da tese de Mestrado 

  

1. O que é liderança? 

2. Os estilos de líderes que conhece? 

3. Qual o modelo ideal de líder para você? 

4. Quais as principais características de um líder 

5. O que um líder não dever ser? 

6. O que é comprometimento no trabalho 

7. O que faz você estar comprometido com seu trabalho hoje? 

8. O que você acredita que faz com que a maioria das pessoas se comprometam 

com o trabalho? 

9. Há relações entre liderança e comprometimento das pessoas? O que você 

pensa sobre isso? 

10. Qual o impacto que o seu líder tem no seu comprometimento atual 

11. O que você mais valoriza no seu trabalho atualmente? 


