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RESUMO  

O tema liderança tem grande destaque no mundo organizacional e é responsável por gerar 

diversos impactos sobre os indivíduos que participam da relação. Este trabalho teve como 

objetivo principal descrever a relação entre o nível da troca líder-membro com danos físicos e 

psicossociais relacionados ao trabalho. Logo, foi medida a qualidade da troca líder-membro e 

analisados os danos à saúde de seus colaboradores baseados em dados obtidos a partir de uma 

pesquisa descritiva com aplicação de questionários para colaboradores de diversas organizações 

presentes no Distrito Federal. Mediante a análise dos dados coletados foi detectada a relação 

existente entre os dois temas abordados, em que a qualidade da troca líder membro pode 

influenciar diretamente o surgimento dos danos aos indivíduos. Os resultados obtidos foram 

considerados relevantes para as organizações considerando as metas traçadas e ao tamanho da 

amostra.  

Palavras-chave: Danos. Líder. Qualidade.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 No mundo contemporâneo, com sociedades que com o passar do tempo se tornam cada 

vez mais capitalistas e competitivas, assim como os seus mercados, as empresas buscam 

vantagens para se sobrepor entre si e vencer essa competição. Para ganhar destaque no meio, 

as empresas procuram otimizar o trabalho interno e para isso uma das principais buscas é por 

bons líderes, devido a importância da gestão de um líder diante de sua equipe, para toda a 

organização. O sucesso organizacional está diretamente relacionado ao desempenho das 

pessoas, e ser líder é saber desenvolver as habilidades necessárias para lidar com sua equipe de 

modo a alcançar os melhores resultados possíveis, otimizando o potencial individual de cada 

um dos seus subordinados. (CRUZ et al., 2014) 

 Devido a diversidade de personalidades e situações de trabalho, existem uma série de 

tipos e estilos de liderança. Todavia, caso elas sejam bem desempenhadas, independentemente 

de suas pequenas dissemelhanças, exercem um papel de extrema relevância para o dia a dia de 

uma organização. Um líder influencia o desenvolvimento profissional e muitas vezes pessoal 

de todos os seus subordinados, entretanto pode-se influenciar tanto positivamente, quanto 

negativamente também. Com isso, sua relação com o subordinado e a troca que existe entre os 

dois geram diversas consequências em âmbito organizacional, profissional e pessoal aos 

envolvidos. 

 É justamente essa relação o enfoque da denominada "Teoria Troca Líder-Membro" que, 

a partir da nomenclatura dedutível, tem como base a relação entre um líder e seus subordinados 

e sobretudo com as diferentes qualidades dessa relação com cada membro de maneira singular, 

inovando assim no campo de liderança, onde as abordagens de estilos pressupõem uma 

abordagem uniforme para liderar. (HODGES, 2013) 

O bem-estar e a qualidade de vida no trabalho são outros assuntos que também ganham 

bastante destaque no meio acadêmico recentemente. É desejável que os trabalhadores se sintam 

bem em trabalhar para determinada organização e vejam o ambiente de trabalho como um lugar 

agradável e produtivo para todos, que favoreça a saúde física e mental de seus colaboradores. 

Inúmeros fatores influenciam a qualidade de vida no trabalho, como o reconhecimento do 

trabalho desenvolvido, a satisfação com o trabalho exercido e o relacionamento com os colegas 

de trabalho. Os aspectos citados e muitos outros, que influenciam a qualidade de vida no 

trabalho, estão associados com a relação entre líderes e membros. Logo, a qualidade da troca 

entre líder e membro pode estar possivelmente associada com a qualidade de vida no trabalho 

e o bem-estar dos colaboradores. 
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 Este trabalho tem como objetivo descrever a possível relação do nível da troca líder 

membro com possíveis danos físicos e psicossociais, como adoecimentos, observando também, 

se há uma notória diferença entre setor público e privado nesse aspecto, além de uma análise 

comparativa entre gêneros. 

 Para o alcance do objetivo geral, o estudo irá medir a qualidade da troca líder-membro, 

assim como analisar possíveis danos à saúde de seus colaboradores e desse modo associar a 

relação dos possíveis danos junto a qualidade de troca analisada.  

Para tais objetivos é realizada uma pesquisa descritiva, com uma abordagem 

quantitativa, a partir da aplicação de questionários em organizações presentes no Distrito 

Federal, situadas nos setores público e privado. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para a execução das análises das correlações propostas, foi realizada uma revisão 

literária, presente nesse capítulo, para uma breve síntese do tema a ser abordado. Logo, é feita 

uma exposição teórica sobre o termo liderança, assim como o seu amplo conceito, sua iminente 

relevância e como o tema principal do trabalho, a Teoria Troca Líder-Membro, suas 

individualidades e sua possível relação com o adoecimento de seus envolvidos. 

 

2.1 Liderança 

 

2.1.1. Conceito 

 

Liderança é um aspecto comportamental fortemente valorizado ao redor do mundo e 

vem ganhando ainda mais notoriedade na atualidade, não apenas no âmbito organizacional, mas 

também no dia a dia de crianças, jovens e adultos. Porém, liderança é um conceito fartamente 

amplo e consiste em muito mais do que apenas um comportamento individual. É um fenômeno 

estudado e pesquisado há mais de 100 anos, entretanto, devido a tantos aspectos que engloba e 

se relaciona, conceitos e definições existentes são inúmeros, assim como suas abordagens. 

No mundo empresarial, tende-se a diferenciar conceitos entre os termos liderança e 

chefia, onde ser líder é muito mais do que apenas ter autoridade e exigir obediência, é saber 

guiar seus colaboradores ao sucesso, possuindo valores e características ímpares. Logo, o 

grande diferencial estaria entre a presença de competências técnicas, no caso do gestor, e de 

habilidades humanas interpessoais, únicas de líderes.   

"Ser líder é conquistar o espaço e o respeito entre a equipe de trabalho, demonstrando 

sua importância em todo o processo organizacional desenvolvendo o potencial individual de 

cada colaborador" (CRUZ et al., 2014, p.239). Existem inúmeros perfis de liderança, e também 

se tem diversos estilos de líderes a serem exercidos, porém cada um apresentando suas 

singularidades e contribuições para a organização. 

Um líder pode ser capacitado, treinado e atualizado para exercer de maneira mais 

adequada o papel desejado pela empresa. Apesar dos diversos e diferentes conceitos para o 

termo liderança, o papel em si se torna indispensável no meio organizacional por sua vasta 

relevância no desenvolvimento da organização. 

 

2.1.2 Importância e Crescimento 
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O estudo em liderança ganha cada vez mais espaço no meio acadêmico, por meio de 

autores que explanam sobre diferentes estilos de liderança e suas respectivas abordagens, assim 

como as inúmeras consequências do papel de um líder para uma determinada organização. 

Já no âmbito organizacional, em busca de vantagens competitivas, as organizações 

requerem cada vez mais, profissionais que tenham habilidades interpessoais com atitudes 

empreendedoras, e que sejam capazes de mobilizar os diferentes perfis de colaboradores e seus 

interesses divergentes em prol dos objetivos da organização. (AMARAL, 2007). Buscam-se 

então, líderes, que possuam a capacidade de absorver o melhor de cada colaborador de sua 

equipe de trabalho. 

Considerando essa grande importância de uma boa liderança e a escassez de bons líderes 

no mercado, inúmeras organizações investem dinheiro e tempo em treinamentos para formação 

de líderes mais capacitados, onde buscam moldar perfis de líderes com o aperfeiçoamento de 

habilidades desejadas pela empresa. 

 

2.2.1 Teoria Troca-Líder Membro 

 

A Teoria Troca-Líder Membro tem como foco, a relação entre um líder e seus 

subordinados e sobretudo, a qualidade dessa relação e seus efeitos sobre os participantes 

envolvidos. De maneira geral, é proposto que os líderes exercem diferentes relações com os 

seus subordinados, cultivando assim, relacionamentos de qualidades também diferentes com 

cada um de seus membros, podendo se desenvolver assim uma troca de alta ou baixa qualidade. 

Desse modo, a teoria inova no campo de liderança, em que as abordagens de estilos pressupõem 

uma abordagem uniforme para liderar. Por tanto, no lugar de tratar os membros do grupo de 

maneira singular e padrão, os teóricos da Troca Líder-Membro sugeriram que era mais 

proveitoso explorar a liderança por meio de vínculos verticais (HODGES, 2013). 

A autora Hodges (2013) divide o processo de troca da teoria em três etapas, que começa 

simultaneamente à entrada de um membro em uma organização. Esta etapa preliminar é o 

primeiro contato entre os indivíduos, período em que um novo funcionário se junta a um grupo 

de trabalho e o líder avalia suas habilidades e faz indicações sobre sua futura posição dentro da 

equipe. Atos como observar e demonstrar como cada parte, avaliar se prefere se comunicar e 

receber informações também são características esse período.  

A segunda etapa é caracterizada pela negociação e construção de confiança. Durante 

este estágio, os superiores e seus subordinados se relacionam em um processo onde o líder e o 
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membro se envolvem na adaptação do membro, buscando moldar a posição e o relacionamento, 

os quais sejam propícios para as habilidades e necessidades individuais. A confiança é essencial 

nesse período, pois cada participante está avaliando o outro quanto à prestação de serviço e, 

mais especificamente, o líder está observando e avaliando a assimilação do funcionário, que 

por sua vez busca uma confiança mútua com seu líder. 

As normas relacionais são estabelecidas e mantidas na terceira e última etapa do 

processo, em que ocorre a rotinização. Essa fase é normalmente mantida durante todo o restante 

do relacionamento, já que os papéis e status do líder e do membro foram estabelecidos nas fases 

anteriores.  

O modelo contempla quatro dimensões: lealdade, afeto, contribuição e respeito 

profissional (HANSE, 2016). A troca líder-membro é pautada mediante à qualidade da presença 

que existe, principalmente desses pilares e diversos derivados, na relação bilateral. 

A teoria considera a possibilidade de ganhos tanto para líder como para liderado, por 

meio disso, estabelecem entre si um relacionamento baseado na parceria ou no 

comprometimento mútuo (AMARAL, 2007). Contudo, mesmo fazendo sentido teórico e 

prático para os gestores estabelecerem relacionamentos maduros e mutuamente influentes com 

cada membro, alguns atributos como a afinidade, a frequência de comunicação, o tempo de 

convívio, o desempenho no trabalho e as diferenças de personalidade e gênero, entre outros 

fatores, afetam diretamente a qualidade da troca entre líder e membro (HODGES, 2013). 

Logo, embora seja recomendado que os líderes cultivem relacionamentos maduros com 

cada seguidor, com mais frequência, líderes desenvolvem relacionamentos especiais com 

apenas um pequeno número de seus colaboradores e assim os grupos de trabalho são bifurcados 

em subgrupos endogrupo (alta qualidade de troca) e exogrupo (baixa qualidade de troca).  

O líder e o liderado estabelecem relacionamento de parceria em busca de benefícios 

mútuos. Este relacionamento está baseado na confiança e nas compatibilidades pessoais. 

(AMARAL, 2007) A medida em que alguns membros do grupo de trabalho têm mais recursos 

do que outros, incluindo a força de seus relacionamentos de líder e de colaborador, pode-se 

ocasionar efeitos negativos para com o funcionamento coletivo do grupo. Logo, os líderes 

podem e devem usar a teoria em seu potencial máximo, refletindo sobre seu comportamento 

com cada membro individual e com o grupo de trabalho como um todo. 

 

2.2.2 Qualidade da troca Líder-Membro 
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No subgrupo denominado endogrupo, a alta qualidade da troca Líder-Membro pode ser 

notada e exemplificada por um alto nível de confiança mútua, boa comunicação e influência 

recíproca. Os membros desse grupo se caracterizam por uma troca de respeito bilateral, com 

grande apoio tanto formal quanto informal, e a existência da prática e aceitação de uma cultura 

de feedback (JIAN, 2014). 

"O líder fornece mais informações, delega mais poderes e autoridade, 
enriquece as tarefas e as responsabilidades dos liderados, aumenta a participação 
desses liderados em níveis maiores de tomada de decisão, facilita o desenvolvimento 
da carreira dos liderados (recomendando para promoções, dando a eles maior 
visibilidade), fornece aumentos e premiações especiais, além de outros benefícios 
extras. Em contrapartida, os liderados assumem maiores obrigações, trabalham mais 
efetivamente, comprometem-se mais com as tarefas, são mais leais aos líderes e 
partilham com os líderes tarefas e responsabilidades." (AMARAL, 2007, p.69)  

A alta qualidade da troca é importante para a organização de maneira geral e agrega 

benefícios também, para ambas as partes envolvidas na relação. Está diretamente e 

positivamente relacionada a diversos resultados dentro de uma organização, como: alta 

performance dos participantes, aumento do comprometimento organizacional, maior clareza de 

funções, reconhecimento, satisfação com o supervisor e com o trabalho em si, menor 

rotatividade e a melhoria do clima organizacional (HANSE, 2016). Além disso, como dito 

anteriormente, a relação do endogrupo resulta em grandes atributos para os membros 

envolvidos, como uma comunicação aberta, lealdade, confiança mútua e aumento dos níveis de 

satisfação e autonomia (HODGES, 2013). 

 No segundo subgrupo, intitulado como exogrupo, onde existe a baixa qualidade de 

troca, tem-se a ausência de parte ou todos dos atributos adquiridos e citados no endogrupo. 

Acontece então, uma relação que não é positiva para as duas partes, resultando em problemas 

organizacionais e insatisfações. Com isso, apenas são compridas obrigações contratuais e uma 

troca relacionada principalmente a remuneração e desempenho. (JIAN, 2014) 

 

2.2.3 Aspectos que são influenciados pela qualidade de troca 

 

No meio acadêmico, existem diversos estudos, que a partir de evidências empíricas, 

demonstram a associação da troca Líder-Membro com diversos assuntos de grande relevância 

à organização, que giram em torno de: 

"... feedback, da qualidade de vida no trabalho, do desempenho e avaliação 
de desempenho do liderado, da diversidade de gênero e etnia, do relacionamento 
interpessoal, dos atributos pessoais e interpessoais, do processo criativo dos liderados, 
da emoção e inteligência emocional, dos efeitos dos estilos cognitivos, da percepção 
dos liderados quanto aos líderes, do processo de mentoring, do comportamento de 
cidadania organizacional, da percepção de troca social e da percepção de justiça." 
(AMARAL, 2007,p.80)   
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A correlação também é abordada em aspectos como rotatividade, satisfação no trabalho, 

comprometimento organizacional, comportamento organizacional e fatores estressores. Fatores 

estressores os quais ganham grande destaque no meio acadêmico nas últimas décadas, assim 

como suas causas e consequências. (JIAN, 2014) 

Níveis mais altos da qualidade da troca tendem a estar associados a níveis mais baixos 

de fatores estressores. O senso predomina para a associação negativa entre a comunicação e a 

sua qualidade e quantidade de recursos trocados. Por exemplo, tem se o argumento que o baixo 

nível de qualidade da troca pode ter menos comunicação tanto na qualidade quanto na 

frequência, o que pode significar menos feedback, fluxo de informação, coordenação e suporte 

entre as duas partes. Um nível mais baixo de comunicação, portanto, resulta em conflito e stress. 

A lógica baseia-se na suposição de que membros-líderes em relacionamentos de baixa 

qualidade podem se comunicar menos do que aqueles em relacionamentos de alta qualidade, e 

como já abordado, líderes em relacionamentos de baixa qualidade têm menos oportunidades de 

transmitir expectativas de função a seus membros e membros, como consequência, percebem 

mais ambiguidade, conflito e sobrecarga do papel (JIAN, 2014). Tais fatores podem também, 

levar ao adoecimento à partir do ambiente de trabalho.  

         

2.3 Riscos Psicossociais no trabalho 

 

A qualidade de vida no trabalho é um fator de extrema relevância e frequentemente 

discutido, tanto no meio acadêmico, quanto no dia a dia de diversas organizações na atualidade. 

O ambiente de trabalho deve favorecer a saúde física e mental dos indivíduos.  

Relacionamentos ruins, sobrecarga de tarefas, grandes responsabilidades, insatisfações, 

entre outros aspectos, são grandes responsáveis por gerarem danos ao colaborador, o 

influenciando no meio de trabalho, como também podendo transcender esse ambiente. 

Facas (2013) descreve as doenças mentais no ambiente de trabalho como, consequência 

da história do trabalhador, o qual está inserido em um contexto de trabalho com grandes 

contradições e exigências.    

No contexto atual das organizações é cada vez mais comum a aparição desses danos nos 

indivíduos, com funcionários cada vez mais pressionados e relações mais pobres nesse cenário, 

surgem diversas reações do organismo, como stress, desgastes físicos e mentais, que vão se 

agravando podendo acarretar em quadros mais graves, como insônia, distúrbios 

psicossomáticos e depressão.           
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Todas essas são consideradas doenças psicossociais, as quais são provocadas pela 

influência do contexto social e que afetam diretamente o psicológico do indivíduo, refletindo 

no funcionamento do seu organismo e são frequentes no ambiente de trabalho. 

“ O relato dos trabalhadores traz que sentimentos de inutilidade e indignidade 
emergem dessa relação com a organização do trabalho, sendo bastante frequente as 
vivências de sofrimento patogênico e, consequentemente, os danos psicossociais. ” 
(FACAS, 2013, p.70) 

 

Dados fornecidos pela Previdência Social, mostram que os casos de transtornos 

psiquiátricos e doenças mentais no ambiente de trabalho estão crescendo cada vez mais no 

Brasil, onde o afastamento por doenças de trabalho cresceu 25% entre 2005 e 2015. Em 2016 

foram registrados o afastamento de 75,3 mil trabalhadores em razão de quadros depressivos, 

representando 37,8% de todas as licenças médicas motivadas por transtornos mentais e 

comportamentais no mesmo ano. São vistas grandes ocorrências no setor privado, devida a 

grande pressão por resultados, porém os episódios no serviço público também são recorrentes.

 No estudo em questão, será observado o quanto o nível da qualidade da troca líder-

membro influencia o surgimento desses danos ao indivíduo e o seu adoecimento. Notando se a 

uma baixa qualidade da troca pode influenciar de maneira mais forte, o surgimento dos danos 

aos indivíduos. Além de analisar uma possível diferença dos resultados nos setores público e 

privado. 
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3. MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Neste tópico, serão exibidas as estratégias metodológicas que conduziram esta pesquisa. 

Primeiramente, são indicados o tipo e a descrição geral da pesquisa, em seguida, a 

caracterização das organizações, dos indivíduos respondentes, da caracterização dos 

instrumentos de pesquisa, e por fim, dos procedimentos de coleta e análise de dados.  

 

3.1 Tipologia e descrição geral dos métodos de pesquisa 

 

Este trabalho é elaborado a partir de uma pesquisa de cunho descritivo, com uma 

abordagem quantitativa em liderança e adoecimento nas organizações. A proposta do estudo é 

descrever uma possível relação entre os dois assuntos mediante dados primários obtidos por 

meio da aplicação de dois questionários estruturados com questões fechadas. 

 

3.2 Caracterização das organizações e dos indivíduos  

 

 Os questionários foram aplicados para indivíduos com os únicos pré-requisitos: ser 

funcionário com carteira assinada, possuir uma chefia imediata, além de trabalhar em 

organizações situadas no Distrito Federal, ou seja, instituições ou empresas não específicas, 

presentes no setor público e privado. 

 

3.3 Participantes da pesquisa 

 

 Os participantes da pesquisa são funcionários de organizações presentes no Distrito 

Federal, em um total de 103 respondentes. Indivíduos os quais estão alocadas em empresas 

tanto do setor público, quanto privado. Todos os participantes, são subordinados e apresentam 

um líder direto.  

 Os resultados da pesquisa mostram que a maior parcela da amostra de respondentes são 

homens (56,3%), adultos de até 30 anos (60,2%), sendo 34% de até 23 anos e 26,2% entre 24 e 

30 anos. No que diz respeito ao nível de escolaridade, trabalhadores com o ensino superior 

incompleto são a maioria (41,7%), porém foi registrado um número significativo de pós-

graduados (21,4%). Em relação às empresas, a amostra é composta majoritariamente por 

funcionários do setor privado (58,3%) e que estão há menos de 3 anos na empresa (58,3%), 
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englobados em menos de 1 ano (30,1%) e entre 1 e 3 anos (28,2%). Todas informações são 

representadas pela Tabela 1. 

 

Tabela 1. Variáveis sociodemográficas   

 Frequência (n) Porcentagem (%) 

Sexo   

Feminino 45 43,7% 

Masculino 58 56,3% 

   

Faixa Etária   

Até 23 anos 35 34% 

entre 24 e 30 anos 27 26,2% 

entre 31 e 40 anos 16 15,5% 

entre 41 e 54 anos 17 16,5% 

acima de 55 anos 8 7,8% 

   

Escolaridade   

Ensino Fundamental Completo 1 1% 

Ensino Médio Completo 6 5,8% 

Ensino Superior Incompleto 43 41,7% 

Ensino Superior Completo 17 16,5% 

Pós-graduação Incompleta 14 13,6% 

Pós-graduação Completa 22 21,4% 

   

Tipo de Organização   

Setor Público 43 41,7% 

Setor Privado 60 58,3% 

   

Tempo de Empresa   

Até 1 ano 31 30,1% 

entre 1 e 3 anos 29 28,2% 

entre 3 e 5 anos 12 11,7% 

entre 5 e 10 anos 15 14,6% 

acima de 10 anos 16 15,5% 

Fonte: extraído a partir do software SPSS 
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3.4 Caracterização e descrição dos instrumentos de pesquisa  

 

Dados primários foram coletados por meio da aplicação individual de dois questionários 

estruturados com questões fechados. O primeiro, denominado “Escala de Avaliação dos Danos 

Relacionados ao Trabalho”, de Mendes e Ferreira (2007). Um questionário em que são 

apresentados 28 tipos de danos causados pelo trabalho, e o respondente deve sinalizar o número, 

da escala de 0 a 6, que melhor corresponde à frequência com a qual eles estiveram presentes 

individualmente no último semestre.  

A escala apresenta eigenvalues de 1,5, variância total de 50,09%, KMO de 0,95 e 

correlações acima de 0,30. Os sintomas abordados na Escala de Avaliação dos Danos 

Relacionados ao Trabalho são divididos em 3 fatores, abordados na Análise dos dados e 

prescrita na tabela 2. 

E para correlação com o tema principal abordado, foi realizada uma tradução autoral do 

questionário “Leader-Member Exchange (LMX) Scale”, da autora americana Scandura (1994). 

Um questionário com 7 perguntas de múltipla escolha, em que o respondente deve avaliar na 

escala de 1 a 5, algumas perguntas relacionadas a relação com o seu chefe imediato. Os dados 

de validade do trabalho original não foram encontrados. 

Os dois instrumentos estão disponíveis em anexo ao final deste trabalho. 

As tabelas 3 e 4 são utilizadas para análise dos dados obtidos e correspondem as escalas 

dos dois questionários aplicados. Já a análise, foi realizada no software da IBM, denominado 

SPSS v.21. 
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Tabela 2 - Divisão de Fatores da Escala de Avaliação dos Danos Relacionados ao Trabalho  

Danos Físicos 

Dores nos braços   

Dor de cabeça   

Distúrbios respiratórios   

Distúrbios digestivos   

Dores nas costas   

Distúrbios auditivos   

Alterações do apetite   

Distúrbios na visão   

Alterações do sono   

Dores nas pernas   

Distúrbios circulatórios   

Danos Sociais 

Insensibilidade em relação aos colegas   

Dificuldades nas relações fora do trabalho   

Vontade de ficar sozinho   

Conflitos nas relações familiares   

Agressividade com os outros   

Dificuldade com os amigos   

Impaciência com as pessoas em geral   

Danos Psicológicos 

Amargura   

Sensação de vazio   

Sentimento de desamparo   

Mau-Humor   

Vontade de desistir de tudo   

Tristeza   

Irritação com tudo   

Sensação de abandono   

Dúvida sobre a capacidade de fazer as tarefas   

Solidão   

Fonte: Adaptado de Facas (2013)  
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Tabela 3 - Escala de pontuação Danos Relacionados ao Trabalho 

Média Classificação 

Acima de 4,1 Avaliação mais negativa, presença de doenças ocupacionais 

Entre 3,1 e 4,0 Avaliação moderada para freqüente, grave 

Entre 2,0 e 3,0 Avaliação moderada, crítico 

Abaixo de 1,9 Avaliação mais positiva, suportável 
Fonte: Tese de Pós-Graduação de Emílio Facas 

 

Tabela 4 – Escala de pontuação troca líder membro 

Escala pontuação Troca líder membro   

Nível Pontuação   

Muito alta 30–35   

Alta 25-29   

Moderada 20-24   

Baixa 15-19   

Muito Baixa 7-14   

Fonte: “Leader-Member Exchange (LMX) Scale”, da autora americana Scandura (1994).  

 

 

3.5 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

A aplicação dos instrumentos de pesquisa foi realizada individualmente e em dois tipos 

de cenários à escolha do participante, podendo ser respondido de maneira pessoal, 

manualmente, ou também via formulários online na plataforma denominada Survey Monkey, 

enviados por meio de um link, o qual se encontrou disponível durante 3 semanas e foi enviado 

a diversas instituições a partir de colaboradores conhecidos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Este tópico será utilizado para abordar os resultados obtidos pela aplicação dos 

questionários. Primeiramente, serão realizadas análises fatoriais dos instrumentos aplicados, de 

modo a identificar os fatores do questionário. A análise é finalizada com a descrição das médias 

fatoriais das duas escalas, correlações e regressão entre os fatores, visando evidenciar possíveis 

relações entre os fatores e temas abordados. 

    
4.1. Análise Fatorial 

 

A análise fatorial é utilizada para reduzir a quantidade de dados obtidos, ou seja, uma 

representação mais simples onde não ocorre sacrifícios de informações relevantes e as 

interpretações tendem a ser mais compreensíveis (MIRANDA; SILVA, 2002). 

Além disso, a partir da análise fatorial é possível se investigar a dependência entre 

variáveis, considerado o objetivo principal deste trabalho. 

 

4.1.1 Escala de Avaliação dos Danos Relacionados ao Trabalho 

 

Na Escala de Avaliação dos Danos Relacionados ao Trabalho (FACAS, 2013), foi 

escolhida pela utilização da estrutura fatorial encontrada na pesquisa de pós-graduação de 

Emílio Facas (2013), por se tratar de uma amostra maior e por possuir maiores evidências de 

validade. Logo, a escala é composta por três fatores: Danos Físicos (DF), Danos Psicológicos 

(DP) e Danos Sociais (DS).  

O fator Danos Físicos, que retrata dores corporais e distúrbios biológicos, apresenta o 

índice de confiabilidade de 0,88. Os danos psicológicos representam “sentimentos negativos 

em relação a si mesmo e a vida em geral” e possui índice de confiabilidade de 0,93. Já o último 

fator, danos sociais, engloba as dificuldades nas relações tanto familiares, quanto sociais e seu 

índice de confiabilidade é de 0,89 (FACAS,2013). As cargas fatoriais variam entre 0,84 e 0,32 

e os 3 fatores explicam 62,63% da variância.  

 

4.1.2 Questionário de qualidade troca líder membro 

 

Mediante o cálculo do índice de adequação da amostra (KMO = 0,865) e da inspeção 

da Matriz de Correlação (Tabela 5), em que é exposto que 100% dos coeficientes de correlações 



21 
 

são moderados (assumem valores acima de 0,3), e possuem uma média que ultrapassa o índice 

de 0,5 (média = 0,592) indicou-se assim a fatorabilidade do instrumento. 

 
Tabela 5 - Matriz de Correlação  

 
LMX

1 
LMX

2 
LMX

3 
LMX

4 
LMX

5 
LMX

6 

LMX1       

LMX2 0,61      

LMX3 0,67 0,76     

LMX4 0,59 0,60 0,61    

LMX5 0,59 0,50 0,61 0,53   

LMX6 0,39 0,60 0,55 0,59 0,35  

LMX7 0,35 0,60 0,56 0,58 0,36 0,82 

  Fonte: extraído a partir do software SPSS 
 

Na tabela seguinte, denominada “variância total explicada” observa-se a quantidade de 

valores próprios ou autovalores (eigenvalues) maiores do que um. Nesse caso, o instrumento 

de qualidade troca líder-membro apresenta uma estrutura unifatorial, já que na primeira coluna 

apenas um número apresenta valor maior que um (4,419) e 63,12% da variação de todas as 

respostas é explicada com apenas um fator. 

 
Tabela 6 -  Variância total explicada do instrumento de qualidade troca líder-membro 

Fator 
Autovalores iniciais Soma de Extração de Cargas Quadráticas 

Total % de Variância % Cumulativa Total % de Variância % Cumulativa 

1 4,419 63,129 63,129 4,007 57,247 57,247 

2 0,994 14,197 77,326      

3 0,47 6,709 84,035    

4 0,417 5,957 89,992    

5 0,304 4,339 94,331    

6 0,224 3,199 97,53    

7 0,173 2,47 100    

Método de extração: Fatoração pelo eixo principal 

 
 A análise do gráfico de Scree Plot e a análise paralela também foram utilizadas para 

auxiliar na extração dos fatores dos instrumentos. Ambos confirmaram a estrutura como 

unifatorial. As comunalidades dos itens ficaram entre 0,4 e 0,7. A tabela 7 apresenta as cargas 

fatoriais de todos os itens, que ficaram acima de 0,6. 
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Tabela 7 - Matriz de Fatores 

 Fator 

 1 

LMX3 0,853 

LMX2 0,832 

LMX4 0,78 

LMX6 0,732 

LMX7 0,729 

LMX1 0,704 

LMX5 0,643 

  Fonte: extraído a partir do software SPSS 
 

 

4.2.1 Médias Fatoriais 

 

 Os dados obtidos na aplicação da Escala de Avaliação dos Danos Relacionados ao 

Trabalho (FACAS,2013), mostram que a amostra apresenta uma maior média de danos 

psicológicos (1,90) em relação aos demais danos, porém não se trata de uma diferença 

significativa. De acordo com os níveis propostos por Facas (2013), todos os três fatores 

avaliados são classificados como “avaliações mais positivas, suportáveis”. (Tabela 3 - em 

Metodologia) 

 É oportuno se ressaltar que o fator Danos Físicos foi o único dos 3 a não se atingir uma 

única média de seus componentes no valor máximo de 6, logo, ele ocorre com uma menor 

frequência no mesmo indivíduo do que os demais danos. 

 Em relação ao fator LMX, único da qualidade de troca líder membro, obteve-se uma 

média (3,47) que se aproxima à uma pontuação (3,47 x 7 = 24,3) considerada moderada/alta 

pela escala pré-determinada exemplificada pela tabela 4 (metodologia).  

 Portanto, a partir das médias fatoriais é observado que a amostra não apresenta grandes 

danos psicossociais que seja considerado preocupantes, em sua maioria. Assim como, a 

qualidade de troca líder membro, de maneira geral, é considerada moderada/alta para a amostra, 

ou seja, seriam pertencentes ao endogrupo. 
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Tabela 8 - Análises de Fatores    

 Média Mediana 
Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 

Danos Físicos 1,87 1,27 1,37 0,00 5,36 

Danos Sociais 1,75 1,29 1,55 0,00 6,00 

Danos Psicológicos 1,90 1,40 1,65 0,00 6,00 

Troca Líder-Membro 3,47 3,57 0,92 1,14 5,00 

Fonte: extraído a partir do software SPSS 
 

 

4.2.2 Análise Comparativas com Médias Fatoriais 
 
 Realizando-se uma análise comparativa entre gêneros, foi obtido uma média maior para 

o sexo feminino em todos os fatores de danos e também no fator de qualidade de troca líder 

membro. A maior diferença entre os sexos e única significativa mediante análise por “teste t” 

se dá ao fator de danos físicos, com uma diferença de 0,44 entre as médias femininas e 

masculinas. (Tabela 9) 

Caso fossem duas amostras distintas, os grupos se separariam na escala, as mulheres 

apresentariam uma qualidade alta na relação com seus líderes e os homens teriam uma relação 

moderada com seus líderes. (Tabela 9 e tabela 3 - em Metodologia) 

 

Tabela 9 - Estatísticas relacionadas ao Sexo 

 Sexo Média 
Desvio 
Padrão 

Diferença entre médias 

Danos Físicos 
Feminino 2,12 1,48 

0,44 
Masculino 1,68 1,26 

Danos Psicológicos 
Feminino 1,99 1,62 

0,17 
Masculino 1,82 1,68 

Danos Sociais 
Feminino 1,81 1,54 

0,10 
Masculino 1,70 1,58 

Troca Lider-Membro 
Feminino 3,56 0,92 

0,14 
Masculino 3,41 0,93 

Fonte: extraído a partir do software SPSS 
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 Em relação a tabela 11, em que se compara as diferenças entre os respondentes de setor 

público e privado, pode-se encontrar resultados interessantes e relevantes. No setor privado são 

encontradas maiores médias, mesmo que não significantes, em relação à danos e uma média 

menor na qualidade de troca líder membro. Podendo assim, se levantar hipóteses que no setor 

privado a relação entre líderes e subordinados é menor e com isso tende-se a ter maiores 

frequências de danos em seus trabalhadores em relação ao setor público. 

 

 
Tabela 10 - Estatísticas relacionadas ao setor das organizações  

 Setor Média Desvio Padrão Diferença entre médias 

Danos Físicos 
Público 1,81 1,36 

0,11 
Privado 1,92 1,39 

Danos Psicológicos 
Público 1,72 1,48 

0,30 
Privado 2,02 1,76 

Danos Sociais 
Público 1,71 1,46 

0,07 
Privado 1,78 1,63 

Troca Lider-Membro 
Público 3,60 0,79 

0,21 
Privado 3,39 1,00 

Fonte: extraído a partir do software SPSS 
 

 
4.3 Correlação entre fatores 
  
 
 A partir de uma análise de correlação realizada entre os fatores é possível se identificar 

uma relação inversa entre o fator LMX e os demais fatores de Danos, ou seja, quanto maior for 

a média dos fatores de danos, tende-se a ter menores médias no fator de LMX, assim como o 

inverso.  

 A maior correlação (negativa) encontrada entre o fator LMX e os fatores de danos, foi 

junto ao fator de Danos Psicológicos, logo, pode-se dizer que quanto menor o nível de qualidade 

de troca líder membro, tende-se a ter uma maior frequência de danos psicológicos em relação 

aos demais danos. As correlações entre os tipos de danos e a qualidade da troca líder-membro 

foi de intensidade moderada.  
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Tabela 11 - Correlações entre fatores 

  Danos Físicos Danos Sociais Danos Psicológicos 

Danos Físicos 
Correlação de pearson    

Sig. (2-tailed)    

Danos Sociais 
Correlação de pearson ,662   

Sig. (2-tailed) 0,00   

Danos Psicológicos 
Correlação de pearson ,664 ,851  

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00  

Troca Líder-Membro 
Correlação de pearson -,411 -,475 -,497 

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 

Fonte: extraído a partir do software SPSS 
 

4.4 Regressão  

 

“A análise de regressão tem por objetivo descrever através de um modelo matemático, 

as relações existentes entre duas ou mais variáveis, a partir de n observações dessas variáveis. 

“ (OLIVEIRA, 2002) 

A análise realizada com o fator de relação líder membro como variável independente, 

consegue explicar uma porção da variabilidade dos escores dos participantes nas variáveis 

dependentes: em danos físicos se explica 16%, em danos sociais 21%, e com maior frequência 

em danos psicológicos se explicando 24% dos casos. 

Na tabela 12, observa-se que todos os danos, possuindo a estatística F (20,473; 29,504; 

33;197) e o nível de significância (<0,0001) indicam rejeição da hipótese nula, já que é muito 

pouco provável que os coeficientes de regressão obtidos por meio da Regressão Linear se 

devam ao acaso. Logo, é possível dizer que podemos sim, prever os danos a partir das respostas 

dos participantes na variável de relação troca líder membro.  

 
Tabela 12 - Resultados das Regressões Lineares    

Relação Líder Membro  

 R² R² ajustado Beta F p  

Danos Físicos 0,169 0,16 -0,411 20,473 < 0,0001  

Danos Sociais 0,226 0,218 -0,475 29,504 < 0,0001  

Danos Psicológicos 0,247 0,24 -0,497 33,197 < 0,0001  
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Fonte: extraído a partir do software SPSS 
 
5. CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho possuía como objetivo principal, relatar uma possível relação do nível da 

troca líder membro com possíveis danos físicos e psicossociais, como adoecimentos, e buscar 

observar também, se existe uma notória diferença entre esse resultado no setor público e no 

setor privado. 

 Existe no Brasil, indivíduos que acreditam que no setor privado há uma maior pressão 

no ambiente de trabalho, onde se busca cada vez mais resultados, em relação ao setor público, 

fazendo com que exista menores qualidades na relação entre líderes e subordinados, e também 

uma maior frequência de adoecimentos e danos psicossociais para profissionais deste setor. 

Logo, também foi procurado no trabalho, analisar esta possível diferença entre a relação da 

qualidade troca líder membro e dos danos psicossociais, nos setores público e privado. A 

diferença encontrada não foi estatisticamente significativa. Porém, o tamanho da amostra pode 

ter influenciado o resultado e pode ter sido uma limitação do estudo. 

 Os resultados obtidos pela coleta de dados a partir da aplicação dos questionários, sugere 

que o grupo amostral possuía a avaliação mais positiva na questão de danos e também uma alta 

qualidade na troca líder membro, sugerindo que o grupo pertencesse ao endogrupo. 

 Após análise dos dados obtidos, o estudo sugere que em uma relação entre os dois temas, 

aproximadamente na média entre os fatores, 20% dos casos pode-se explicar os danos sofridos 

por um indivíduo a partir da qualidade de troca presente entre o membro e o líder. No caso, 

quanto menor o nível da troca, maior a frequência de danos, como também ao contrário, quanto 

maior o nível da troca, menor a frequência de danos. Porcentagem considerada alta, pois apenas 

a relação líder membro consegue explicar 1/5 dos danos causados pelo ambiente de trabalho, 

tendo muitos outros fatores que influenciam os danos, como relação com colegas de trabalho, 

ergonomia, interesse pessoal em relação ao trabalho, entre outros quesitos. 

Como demonstrado, existe a influência entre a qualidade da troca líder-membro e o 

surgimento de danos nos indivíduos devido ao ambiente de trabalho, logo é possível se 

questionar em futuras pesquisas, prováveis relações da qualidade da troca líder-membro, à casos 

mais graves não abordados diretamente neste trabalho, como casos de burn out e de depressão. 

A qualidade das relações interpessoais é de suma importância no dia a dia dos 

indivíduos, não apenas para os subordinados, como também para os chefes, e também não 
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exclusivamente no ambiente de trabalho. As qualidades das relações que temos com as pessoas 

ao nosso redor influenciam diretamente em nossa saúde, seja ela física ou psicológica. 

Em suma, mediante limitadores de estudo, como o tamanho da amostra, o estudo 

alcançou resultados buscados, interessantes e de extrema relevância para o meio acadêmico e 

ambiente profissional. 
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