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NOTAS PRÉVIAS  

#1 

Este trabalho é fruto de uma linha de investigação que temos vindo a desenvolver ao longo dos 

últimos anos. O último estudo empírico foi realizado no início de 2020. Uma parte significativa do 

enquadramento teórico foi publicada, em 2019, no livro “Liderança: Humildade e soberba”1. Alguma 

evidência empírica foi publicada em revistas académicas2.  

#2 

Quando Wolfgang Tillmans, fotógrafo alemão, foi entrevistado pelo The New York Times, a 

propósito do papel da arte num mundo contaminado pela pós-verdade, afirmou o seguinte:3 

 “[Espero que a arte] represente uma abertura para questões desconfortáveis do indivíduo acerca de si 

próprio. (…) Este sentido de humildade, penso eu, é precondição para a mudança positiva porque, sem 

humildade, é muito fácil perder a perspetiva. No preciso momento em que estou a dizer isto, sinais de 

alarme soam na minha cabeça. Eu nem deveria falar de humildade de modo tão firme, pois isso não é 

humilde”. 

Durante a escrita deste relatório e a realização dos trabalhos de investigação, ouvimos os mesmos 

sinais de alarme na nossa cabeça. Esperamos que eles tenham sido suficientes para tornar o relatório 

tão objetivo quanto possível. No caso de termos fracassado nesse intuito, a responsabilidade é nossa 

– e desejamos que daí não decorra qualquer subestimação da importância da humildade na 

liderança e nas organizações. 

 
1 Rego (2019a). 
2 Rego et al., (2017, 2018b, 2019a, 2019b) 
3 In Codrea-Rado (2018). 
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#3 

A liderança, como todas as atividades organizacionais, é exercida por homens e mulheres. Para dar 

conta dessa realidade, poderíamos adaptar a linguagem de modo consistente – o que conduziria ao 

uso de expressões como o/a líder, ou o/as liderado/as. Esta escolha tornaria a leitura algo incómoda. 

Pense o/a leitor/a em expressões como “o/as liderado/as conduzido/as por um/a líder humilde sentir-

se-iam receoso/as de manifestar discordâncias, e aquele/as que as manifestassem poderiam ser 

humilhado/as publicamente”. Esta é uma razão para termos optado pela simplificação da 

linguagem. Mas há outro motivo para essa escolha. Quando nos referimos a líderes e liderados, 

gestores e trabalhadores, não estamos a referir-nos a pessoas do sexo masculino – estamos 

simplesmente a recorrer ao género gramatical neutro. Sexo e género gramatical são categorias 

distintas. Em qualquer caso, para fazer jus ao papel de homens e mulheres na liderança, recorremos 

frequentemente à explicitação do género feminino ou mesmo à dupla menção. 
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INTRODUÇÃO: 

Uma poderosa força tranquila4
  

“A humildade é uma força crítica para os líderes e as organizações que a possuem, e 

uma fraqueza perigosa para os que não a têm”. 

Dusya Vera & Antonio Rodriguez-Lopez5 

“Mostre aos seus empregados que eles são valiosos, e o negócio florescerá”. 

Kritie Rogers6 

 

HUMILDADE E SOBERBA AFETANDO A SAÚDE DAS RELAÇÕES E DAS CONDIÇÕES DE 

TRABALHO 

A relação saudável entre líderes e liderados é crucial para o desempenho individual e coletivo nas 

organizações. É-o, também, para a saúde física e psicológica dos membros organizacionais – 

inclusivamente em períodos como a crise pandémica7. É um estímulo à criação de organizações que, 

sendo embora entidades económicas, operam como comunidades humanas8. Na génese destes 

ambientes organizacionais saudáveis, estão diversos fatores – e um dos mais importantes é a 

humildade dos líderes. Esta virtude revela-se, sobretudo, em momentos críticos. Eis o que 

 
4 Partes deste texto foram publicadas em Rego (2019a). 
5 Vera & Rodriguez-Lopez (2004, p. 393). 
6 Rogers (2018, p. 63). 
7 D'Auria & De Smet (2020). 
8 van Dierendonck & Patterson (2015). 
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escreveram Amy Edmondson e Tomas Chamorro-Premuzic na Harvard Business Review a propósito 

do comportamento de líderes – homens e mulheres – durante a crise pandémica9: 

“Num mundo complexo e incerto que requer constante aprendizagem e agilidade, os líderes mais aptos e 

adaptáveis são os que estão cientes das suas limitações, têm a humildade necessária para desenvolver o 

seu potencial e o dos outros, e são suficientemente corajosos e curiosas para criar conexões sinceras e 

abertas com os outros. Edificam climas de equipa inclusivos, repletos de segurança psicológica que 

promovem a crítica construtiva e a dissensão”. 

Em oposição, a relação tóxica é uma fonte de malignidade emocional, relacional, física e psicológica. 

Uma das principais fontes de toxicidade da vida organizacional – e da vida política, reconheça-se – é 

a soberba de quem lidera. Desprovidos de humildade, esses líderes tornam-se arrogantes, não 

escutam quem lhes transmite a má notícia, desrespeitam os seus interlocutores, tomam decisões 

bombásticas que se revelam desastrosas – e, quando o resultado é o desastre, atribuem a 

responsabilidade a variáveis externas, a quem deles discorda, ou a outros bodes expiatórios. Ao 

encorajarem um quadro de relações de trabalho caraterizado pela arrogância e pelo medo, esses 

líderes dificultam a criação de capital social e empobrecem as equipas, as organizações e mesmo a 

comunidade.  

Se dúvidas há, preste-se atenção ao que ocorreu com a colossal Enron. Os seus empregados eram 

“enronizados”10 – impelidos a desenvolver lealdade quase exclusiva à empresa, a subestimar a vida 

familiar e a usar quaisquer meios para atingir os fins. O escândalo que destruiu a empresa também 

destroçou vidas de muitos milhares de pessoas. Alguns dos seus líderes tiveram um destino 

miserável – e houve mesmo quem pusesse fim à própria vida11. Na origem da destruição estiveram 

 
9 Edmondson & Chamorro- Premuzic (2020). 
10 Boje et al. (2004). 
11 Fuchs (2012). 

https://hbr.org/search?term=tomas%20chamorro-premuzic
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a arrogância, a soberba, a megalomania e o desrespeito pelas regras básicas da ética. O escândalo, 

como é ampla e tristemente reconhecido, não é inédito. Os casos abundam. Portugal não é exceção. 

Por vezes, a soberta até gera bons resultados durante algum tempo – mas eis que, a determinado 

momento, as tensões acumuladas não são contidas e os escândalos emergem. Quando prestamos 

atenção a escândalos como os do BES, do BPN, do BPP ou da Raríssimas, observamos que a soberba 

e a arrogância (por vezes camuflada pela respeitabilidade adquirida publicamente pelos líderes) 

foram criando uma paz podre que, mais cedo ou tarde, “tinha que dar para o torto”. Se atendermos 

a casos internacionais, observamos o mesmo padrão: a Enron, a Wells Fargo (fraude com emissões 

de cartões de crédito e abertura de contas bancárias), a Volkswagen (caso dieselgate), a Nissan (caso 

Carlos Ghosn, abaixo discutido) ou a Theranos (fraude na tecnologia alegadamente “milagrosa” que 

prometia democratizar o acesso a análises sanguíneas) sofreram do uso indevido do poder soberbo 

pelos seus líderes, por vezes exercido durante excessivo tempo e sem contrapesos. Invariavelmente, 

uma parcela significativa das relações laborais que se desenrolavam no seio dessas organizações era 

caraterizada pelo medo e pelo “respeitinho”. Sabemos o resultado. 

Este trabalho de investigação explora um fator crucial para a criação de relações laborais mais 

enriquecedoras e produtivas para líderes, liderados, organizações e mesmo a comunidade: a 

humildade dos líderes. Esta qualidade não será, seguramente, o fator exclusivo que está na origem 

daquele quadro relacional virtuoso. A ausência dessa qualidade também não será o Alfa e o Ómega 

de todos os problemas organizacionais. Todavia, se tivermos em mente que a humildade é, 

simplesmente e de modo metafórico, a capacidade de “ter os pés assentes na terra” – torna-se fácil 

compreender a sua relevância para a vida organizacional e, em particular, para as relações entre 

líderes e liderados.  
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Os mais cínicos poderão interpretar o nosso argumento como ingénuo, irrealista ou desprovido de 

senso prático. A resposta a esse entendimento é aqui dada através da apresentação de evidência 

empírica emergente de nove estudos realizados em Portugal, no Brasil e nos EUA. Há, todavia, uma 

resposta adicional que até os observadores mais cínicos involuntariamente facultam: mesmo eles 

são incapazes de defender publicamente a importância da arrogância. Alguns arrogantes são até 

enfáticos na defesa da humildade. Trump, um epítome da arrogância, define-se a si próprio como 

pessoa humilde. Outros líderes chegam a defender explicitamente a importância da humildade e a 

apontar os riscos da soberba12 – embora depois sejam apanhados nas malhas da soberba como 

consequência do uso do poder por longos períodos e da bolha relacional em que acabaram por se 

“proteger”. Outras pessoas, embora valorizando a humildade, tornam-se céticas perante a 

constatação de que a arrogância pode vencer. Mas nem mesmo essa observação as conduz a fazer 

a apologia, pelo menos em público, da arrogância. Essas pessoas experimentam sentimentos de 

desilusão e alguma desesperança – porque lamentam que a humildade não gere os frutos desejados. 

Mas não defendem a arrogância como princípio. 

Existe em quase todos as pessoas – pelos menos as social e psicologicamente saudáveis – a noção 

de que a humildade é um valor e uma virtude importante para a vida dos humanos em sociedade e, 

por maioria de razão, nas organizações. Mesmo os arrogantes que fazem batota e instrumentalizam 

a “fraqueza” das pessoas mais humildes têm consciência disso – e sabem que, se fizessem a apologia 

pública da arrogância, seriam socialmente postergados. Pergunte-se a um arrogante se gostaria de 

viver numa comunidade onde a arrogância fosse considerada uma virtude e um valor diariamente 

praticado! 

 
12 Partnoy (2008). 
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Não existem mundos perfeitos. Mas em todas as sociedades (mesmo entre organizações criminosas 

e mafiosas) existe a noção, mais ou menos explícita, de que a vida social, a política, a económica e a 

empresarial requerem acordo sobre algumas virtudes – e a humildade é uma delas. É provável que, 

ao longo de milhões de anos de evolução da espécie, se tenha desenvolvido “conhecimento” e regras 

sociais que permitem viver em comunidade. A arrogância não poderia ser uma dessas regras. Os 

arrogantes sabem isso. Sabem que podem ser arrogantes e bem-sucedidos porque vivem numa 

sociedade que valoriza a humildade. Estão cientes de que, num mundo exclusivamente constituído 

por arrogantes, as suas vidas seriam infernais. Fazem batota no “jogo” social, mas não gostariam de 

jogar num terreno onde a arrogância fosse uma regra do jogo.  

 “COM OS PÉS ASSENTES NA TERRA” 

Inúmeras vezes interpretada erradamente, a humildade é, simplesmente, a capacidade de “manter 

os pés assentes na terra”. É aí que reside o étimo da palavra: humus que, em latim, significa “terra” 

ou “chão”. Mais especificamente, e para os efeitos desta investigação, a humildade dos líderes 

envolve três grandes componentes (Figura I.1): 

• A noção apurada das forças, das fraquezas e das limitações próprias. 

• O reconhecimento das qualidades e dos contributos dos outros. 

• A disponibilidade para aprender com os outros, ouvir os seus conselhos e estar disposto a 

escutar feedback, positivo ou negativo. 

Frequentemente mal interpretada e considerada uma fraqueza, a humildade é uma força 

tranquila e poderosa – como referiram Ashely Merryman13 nas páginas do Washington Post, e o 

 
13 Merryman (2016). 
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eticista Peter Wehner14 num texto publicado no The New York Times.  A humildade promove o 

desenvolvimento pessoal. Estimula relacionamentos frutuosos com os outros. Ajuda a tomar 

decisões mais fundamentadas e sensatas. É uma qualidade imperiosa nos líderes. Contribui para 

a melhoria das relações laborais e das condições de trabalho.  

Figura I.1 

As três dimensões da humildade expressa pelos líderes e contempladas neste trabalho15 

 

 

 

 

 

Simetricamente, a liderança soberba e desrespeitadora é geradora de problemas de saúde física e 

mental dos liderados, e contribui para a mortalidade dos membros organizacionais16. Mesmo no 

plano político, a humildade é um poderoso alicerce da saúde e da vida dos cidadãos, e a soberba um 

grande obstáculo. Observem-se os dados sanitários referentes ao combate à crise pandémica – e 

compreender-se-á como a humildade poupou vidas, e a soberba as destruiu17. 

 
14 Wehner (2017). 
15 Construída com base em Owens et al. (2013). Dos nove estudos contemplados neste trabalho, oito adotaram este 
modelo. 
16 Goh et al. (2015a, 2015b, 2016); Pfeffer (2018a, 2018b). 
17 Garikipati & Kambhampati (2020); Giustiniano et al. (2020). 

O/A líder dá mostras de que sabe quem é, o que vale 

e o que não vale, sem sentimentos de superioridade 

ou inferioridade 

O/A líder reconhece as forças e os contributos 

dos outros, não se sente como sendo o centro 

do universo, sabe que todos somos 

responsáveis pelos sucessos e fracassos 

O/A líder procura conselhos e feedback dos 

outros, assume responsabilidade pelos seus 

erros, está disposto/a a aprender 
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Naturalmente, a humildade requer a companhia de outros atributos. Ser humilde é importante, mas 

não basta. A humildade é necessária, mas insuficiente. Líderes humildes, mas desprovidos de 

determinação, competência e autoconfiança podem ser um grave empecilho ao desenvolvimento 

de relações frutuosas entre líderes e liderados.  A investigação já realizada suporta estes argumentos 

e, neste trabalho, apresentamos evidência adicional. Aqui expomos os resultados de nove estudos 

realizados em Portugal, no Brasil e nos Estados Unidos. Nas restantes secções deste capítulo 

introdutório, aprofundamos as razões da pertinência da matéria e os motivos pelos quais esta força 

tranquila passa, frequentemente, ao lado das nossas atenções. Nos capítulos seguintes, 

procedemos à revisão da literatura e, depois, apresentamos os objetivos, os métodos e os resultados 

dos nossos estudos. No último capítulo, sintetizamos as principais ilações do conhecimento sobre a 

matéria e expomos linhas de orientação. 

NÃO BASTA ATENDER A RESULTADOS 

Os resultados obtidos pelos líderes são critério importante para avaliar a qualidade da sua liderança. 

Mas não podem representar o único critério. Devemos também avaliar os líderes em função dos 

métodos e procedimentos que adotam na relação com os seus stakeholders, designadamente os 

membros das suas equipas e organizações. O caso Carlos Ghosn18, que discutimos com mais detalhe 

no Capítulo 4, é paradigmático.  

Ghosn foi idolatrado como salvador da Nissan19. Em 2004, foi mesmo agraciado pelo Imperador 

Akihito uma Medalha da Fita Azul, o primeiro líder estrangeiro de uma empresa a receber tal 

honra20. Era presença frequente no Fórum Económico Mundial de Davos. Era de tal modo idolatrado 

 
18 Excertos foram publicados em Rego (2019b). 
19 Rich (2018); Tsang (2018). 
20 Chozick & Rich (2018). 
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como executivo de excelência que a BusinessWeek escreveu, em junho de 2017, que se Davos fosse 

uma pessoa, essa pessoa seria Ghosn21. Mas o seu estilo impositivo e autocrático, assim como os 

seus gastos faustosos, eram pouco recomendáveis. Yuichi Ishino, que trabalhou no departamento 

financeiro da Nissan entre 2002 e 2005, afirmou: “Ninguém se atrevia a dizer nada que contrariasse 

as suas opiniões”22. 

Caiu do pedestal em finais de 2018 sob acusações de fraude fiscal e uso indevido de recursos da 

empresa23. Foi detido pelas autoridades japonesas quando chegou a Tóquio num avião privado que 

ele já via como seu24. Acabou por fugir para o Líbano, em condições tão misteriosas quão 

rocambolescas. Durante o seu reinado, atribuiu-se compensação faustosa – mas insuficiente, 

queixava-se. Ao longo dos anos, desenvolveu a soberba e passou a orbitar “acima das nuvens”25. 

Eis a lição: Carlos Ghosn foi entronizado em função dos resultados, mas teria sido conveniente que, 

ao avaliá-lo, também tivessem sido considerados os meios que usou. Não foram – como não têm 

sido noutros casos. Diversos líderes da defunta Enron, arrogantes até à medula e praticantes da 

fraude, foram também entronizados e bem-sucedidos – até terem sido apanhados em trapaças 

medonhas que destruíram a organização e as vidas de muitos milhares de pessoas. Foram 

considerados eficazes. Mas, como os factos demostraram, não o eram.  

A liderança de topo da Volkswagen também foi colocada no pedestal em consequência do sucesso 

da empresa e dos (alegados) méritos ambientais das suas práticas – até se ter descoberto, quando o 

escândalo das emissões poluentes rebentou, que a soberba havia toldado o discernimento26. A 

 
21 Reel et al. (2017) 
22 Chozick & Rich (2018, p. A1. 
23 Chozick & Rich (2018). 
24 Lewis et al. (2018). 
25 Chozick & Rich (2018, p. A1). 
26 Ewing (2017). 
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liderança da Toyota, inebriada pela chegada da empresa ao pódio do maior fabricante mundial de 

automóveis, também perdeu o discernimento e a humildade que lhe tinham permitido conquistar 

esse mesmo pódio27 – até ter acordado para o escândalo em que se viu envolvida como 

consequência de problemas de segurança de alguns dos seus veículos28. 

As diatribes narcisistas de Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting Clube de Futebol, também 

foram toleradas e o seu mérito reconhecido enquanto os resultados foram sendo alcançados – até 

ao ponto em que se descobriu que a soberba era, afinal, tóxica. O resultado está à vista, para si 

próprio e o clube29. Pouco tempo antes do tombo, afirmou em entrevista à revista E do Expresso30: 

“Para ter sucesso, a primeira coisa a fazer é criar fama de maluco. Depois, é só mantê-la. É essa a 

minha estratégia de comunicação. 100% eficaz e eficiente, digo-lhe já”. Na mesma entrevista, 

afirmou: “Sou uma ilha deserta linda de morrer no meio de um oceano num planeta de um só 

continente onde toda a gente se conhece”31 

Melhor tivessem os apoiantes prestado atenção à inconveniência e à insensatez dos procedimentos 

de Bruno de Carvalho, em vez de simplesmente atenderem aos resultados que, até determinado 

momento, foram sendo alcançados. Esta é uma lição importante para os liderados, os meios de 

comunicação social, a imprensa de negócios e os observadores em geral.  Cabe-nos, pois, adotar 

uma perspetiva crítica, focada no mérito dos meios e não apenas nos resultados, quando apreciamos 

a liderança.  

 
27 Stewart & Raman (2007); Watanabe (2007). 
28 Chowdhury (201). 
29 Rego et al. (2018a). 
30 Expresso E, 12 de maio de 2018 (Candeias & Nobre, 2018). 
31 In Candeias & Nobre (2018, p. 46). 
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Se prestarmos atenção à realidade e avaliarmos o mérito dos líderes em função do que fazem, do 

modo como atuam, e dos resultados que alcançam para o progresso das organizações e da 

sociedade, constataremos duas verdades intemporais e simétricas. Primeira: nem tudo o que luz é 

oiro, como demonstram os exemplos antes citados. Segunda: há pérolas escondidas. Não é por 

estarem escondidas que são menos pérolas. Frederico Fortunato tem menos palco mediático do que 

teve Ricardo Salgado – mas a maior parte de nós preferia trabalhar com o primeiro do que com o 

segundo. Naturalmente, se queremos fruir de lideranças responsáveis, temos que ser corajosos – 

aceitando trabalhar para quem lidera de modo mais discreto e menos ganancioso, em detrimento 

de quem nos pode enriquecer, mas também destruir.  

Anne Mulcahy e Alan Mulally adquiriram menos fama do que Steve Jobs, Elon Musk ou Jeff Bezos32. 

A verdade é que, com humildade, coragem e discernimento, Mulcahy salvou a Xerox da bancarrota33 

(veja Capítulo 2) e Mulally recuperou a Ford. Mulcahy foi capaz de reconhecer as suas fragilidades, 

sendo por muitos conhecida na empresa como a “Mestre do Não Sei” 34. Admitia que não sabia 

quando não sabia. E essa demonstração de vulnerabilidade, que poderia ter-lhe sido fatal se não 

fosse acompanhada de enorme determinação e coragem, representou um ativo importante para a 

sua capacidade de liderar em circunstâncias adversas. Mesmo Mark Zuckerberg tem tido 

necessidade de se socorrer de uma abordagem humilde para enfrentar os ataques de que ele e a sua 

empresa têm sido alvo35. Não podemos estar certos da autenticidade dessas demonstrações – mas 

sabemos, pelo menos, que demonstrações de soberba teriam sido más conselheiras aquando das 

audições públicas a que a empresa foi submetida. 

 
32 Rego & Cunha (2017). 
33 Edmondson (2018). 
34 Edmondson (2018, p. 168). 
35 Cliffbord (2018); Roose et al. (2018). 
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A idolatria que concedemos a Jobs, Bezos e Musk deve, pois, ser mitigada. Há quem argumente que 

o sucesso destes líderes é, ou foi, alcançado apesar do seu estilo – e não por causa dele. Tim Cook, o 

sucessor de Jobs na liderança da Apple, é reconhecidamente mais humilde do que o seu antecessor 

– e a empresa não regrediu, antes pelo contrário. Jobs, aliás, padeceu com a sua soberba e foi por 

isso escorraçado da sua Apple. Alcançou, depois, um patamar heroico porque desenvolveu alguma 

humildade36.  

Mesmo assim, Jobs não terá perdido a tendência para se colocar acima da lei e das regras aplicáveis 

ao comum dos mortais37. Já depois da sua morte, o The New York Times interrogou-se: “Se Steve 

Jobs estivesse hoje vivo, estaria na prisão?”38. A sua filha, Lisa, que lhe perdoou a recusa em assumir 

a paternidade durante anos e por ele nutria um amor incomensurável, deu conta desse lado menos 

recomendável do pai39. Nas suas memórias40, relatou que o pai usava por vezes o dinheiro para a 

confundir ou assustar – Jobs era capaz de abandonar o restaurante, no último minuto, sem pagar a 

conta. Um dia, a mãe de Lisa encontrou uma casa e pediu a Jobs que a comprasse para a filha. Jobs 

concordou que a casa era interessante – mas comprou-a para si próprio e a mulher, Laurene Powell 

Jobs. Jobs pretendia instilar um sistema de valores na filha, mas era um sistema que ele próprio nem 

sempre praticava.  

A Business Insider publicou um texto demolidor sobre o ídolo, caraterizando Jobs como “uma pessoa 

podre cujo comportamento foi repetidamente permitido por quem o rodeava”41. O autor 

argumentava42:  

 
36 Owens et al. (2015). 
37 Stewart (2014). 
38 Stewart (2014, p. B1). 
39 In Bowles (2018). 
40 Brennan-Jobs (2018). 
41 Wolverton (2018). 
42 Wolverton (2018). 
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“É difícil saber se os seus sucessos empresariais superam a sua crueldade, mas trouxeram-lhe grande 

atenção durante a vida – e contribuíram para alimentar a sua má conduta”. 

PORQUE A SUA IMPORTÂNCIA É SUBESTIMADA? 

“Humildade” e “liderança” são termos raramente contidos na mesma frase, pelo menos na literatura 

sobre empresas e negócios. Há uma teoria implícita, uma espécie de preconceito, contra a 

humildade na liderança. Na sua base, estão cinco razões fundamentais43 (síntese no Quadro I.1).  

A primeira relaciona-se com a incompreensão do que é a humildade. Frequentemente, confunde-se 

humildade com fraca autoestima, baixo nível de autoconfiança, dificuldade em tomar decisões 

difíceis e mesmo fraqueza pessoal. E considera-se que as duras realidades da liderança, sobretudo 

no mundo empresarial e político, não se compaginam com essa fraqueza44. Segundo esta 

perspetiva, líderes competentes são líderes autoconfiantes – pelo que, sendo dotados de fraca 

autoconfiança, os líderes humildes não podem ser competentes45.  

Este é um entendimento equívoco. Por um lado, pessoas muito autoconfiantes não são 

necessariamente competentes. O mundo está repleto de líderes híper-autoconfiantes que 

semearam devastação. Por outro lado, humildade significa, simplesmente, ter consciência das 

forças e fraquezas pessoais, reconhecer os contributos dos outros e estar disposto a aprender. Ser 

humilde significa “ter os pés assentes na terra”, como antes referimos. Não é incompatível com 

autoconfiança. A autoconfiança dos líderes humildes é mais realista do que a autoconfiança dos 

arrogantes. Aprofundaremos a clarificação do conceito no capítulo 1, mas esta abordagem simples 

permite, desde já, trazer realismo à discussão da matéria. 

 
43 Excertos foram publicados em Rego (2019c). 
44 Morris et al. (2005); Vera & Rodriguez-Lopez (2004). 
45 Chamorro-Premuzic (2013). 
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A segunda raiz de que se alimenta o preconceito advém da tendência para encontrarmos 

explicações simples para interpretarmos a liderança, em vez de prestarmos atenção às várias facetas 

deste fenómeno complexo. Há quem desvalorize a humildade dos líderes porque alguns líderes 

humildes são, de facto, incompetentes e fracos. Mas esta ineficácia não provém da humildade. 

Antes resulta da carência de outras qualidades como a determinação e a coragem. Um líder repleto 

de humildade, mas desprovido de determinação, perseverança e resiliência dificilmente será um 

bom líder. Por conseguinte, quando procuramos explicações para a má liderança de um ou uma líder 

humilde, não devemos bastar-nos com a apreciação da sua humildade. Precisamos de prestar 

atenção aos restantes atributos. 

A terceira razão para o preconceito reside na confusão que por vezes fazemos entre fama mediática 

e eficácia como líder. Os líderes e as líderes humildes, por definição, não se pavoneiam nem se 

deixam inebriar pela presença no palco mediático. Diferentemente, os líderes menos humildes 

tendem a fazer alarde dos seus feitos. Por conseguinte, o espaço mediático está mais ocupado com 

líderes pouco humildes que procuram as luzes da ribalta do que com aqueles que têm os pés assentes 

na terra e são comedidos. Somos mais informados sobre líderes sem ponta de humildade do que 

sobre os humildes. Os meios de comunicação social saciam-nos com “informação” sobre Trump. 

Mas raramente nos elucidam sobre líderes modestos que fazem o seu trabalho, discretamente, em 

prol de um mundo melhor.  

 

 

 



17 

 

Quadro I.1 

Cinco razões explicativas do preconceito contra a humildade na liderança  

Razão Explanação Clarificação 

Incompreensão A humildade é erradamente equiparada a 

fraca autoestima, baixo nível de 

autoconfiança, dificuldade em tomar 

decisões difíceis e mesmo fraqueza 

pessoal. 

A humildade significa “ter os pés 

assentes na terra”. Envolve a 

consciência das forças e limitações 

próprias, o reconhecimento das 

qualidades e dos contributos dos outros, 

e a disponibilidade para aprender.  

Atenção prestada a 

líderes humildes que são 

fracos e incompetentes 

Desvaloriza-se a humildade dos líderes 

porque alguns líderes humildes são, de 

facto, incompetentes e fracos.   

A ineficácia desses líderes não advém da 

humildade – mas antes da ausência de 

outras qualidades como a determinação. 

Ser humilde é importante, mas 

insuficiente. 

Confusão entre fama 

mediática e eficácia 

Conhecemos mais líderes “famosos” nada 

humildes do que líderes “eficazes” 

humildes e discretos. 

Para avaliarmos a eficácia de um líder, 

devemos prestar atenção aos resultados 

económicos, sociais e ambientais que 

realmente alcança – e não nos 

bastarmos simplesmente com a sua 

presença no palco mediático. 

Os líderes menos 

humildes são mais 

agressivos e estratégicos 

na obtenção de lugares 

de poder 

Nas arenas competitivas, os líderes mais 

humildes podem ficar em desvantagem 

perante os menos humildes que não olham 

a meios para alcançar lugares de poder. 

Os líderes menos humildes contribuem 

mais para a prosperidade dos liderados e 

das organizações. Mas nem sempre 

alcançam esses lugares porque são 

vencidos na “corrida” por líderes menos 

escrupulosos. 

Conotação com valores 

simplesmente religiosos 

Considera-se que a humildade é matéria 

do foro religioso – e não pertinente para a 

vida social e a vida organizacional em 

geral. 

A humildade é reconhecida, ao longo 

dos séculos, em diversos contextos 

socioculturais, como relevante para os 

relacionamentos saudáveis entre os 

humanos em sociedade. 

A quarta raiz que nutre a desvalorização da humildade nos líderes está na natureza competitiva do 

mundo em que os líderes atingem posições de poder. Philip Broughton, jornalista britânico e autor, 

com formação em Oxford e em Harvard, foi perentório num texto que publicou no Financial Times46:  

 
46 Broughton (2010, p. 34). 
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“Um dos paradoxos da liderança é que as pessoas que querem liderar são, muitas vezes, as últimas a quem 

gostaríamos de atribuir essa responsabilidade. O agressivo, o carreirista egoísta e o oportunista implacável 

são apenas alguns dos tipos desagradáveis que tendem a forçar o caminho para atingirem o topo. Eles 

prosperam em ambientes hipercompetitivos. As pessoas decentes, que poderiam realmente ser os 

melhores líderes, têm mais dificuldade em lutar para atingir o cume. Essas pessoas têm exatamente o que 

é preciso para liderar, mas falta-lhes o que é necessário para terem essa chance”. 

De outro modo: o mundo empresarial e o mundo político, altamente competitivos, podem ser 

menos apelativos para pessoas humildes do que para aquelas que são especialmente movidas por 

desejos de sucesso pessoal e material. Nestas arenas competitivas, os líderes mais humildes podem 

ficar em desvantagem perante os menos humildes que não olham a meios para alcançar lugares de 

poder. Quando alcançam esses lugares, os líderes imodestos e soberbos fazem estragos 

significativos. Mas o seu poder é a fortaleza que os protege e lhes garante impunidade perante os 

danos causados – pelo menos até caírem do pedestal, como consequência da húbris, a doença do 

poder. 

A quinta razão para subestimar a relevância da humildade resulta da associação da mesma com 

religiosidade47. A humildade está presente nas principais religiões e tradições filosóficas48, mas essa 

presença não deve ser interpretada como irrelevância para o mundo da investigação e da gestão. 

Pelo contrário: a humildade é reconhecida, ao longo dos séculos e em diversos contextos 

socioculturais, como relevante para os relacionamentos entre os humanos em sociedade. Ademais, 

como demonstrou o neurocientista Jack Lewis49, existe ciência nas noções de virtude e de pecado 

que foram desenvolvidos ao longo de séculos pelos humanos vivendo em sociedade.   

 
47 Exline & Geyer (2004); Rowatt et al. (2006). 
48 Peterson & Seligman (2004). 
49 Lewis (2018). 
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INGREDIENTE SECRETO E DISCRETO 

A humildade tem valor intrínseco para a vida em comunidade, seja ela a política, a social ou a 

organizacional. Mesmo para as pessoas menos sensíveis ao argumento moral, existem razões 

sobejas para atribuir valia a essa qualidade humana. A investigação mostra que as líderes e os líderes 

humildes contribuem para o florescimento e o desempenho dos liderados, das equipas e das 

organizações. Nos últimos anos, até mesmo as revistas de negócios têm feito eco da necessidade 

de combater o preconceito contra a humildade na liderança. A revista The Economist escreveu que 

“se a liderança tem um ingrediente secreto, ele pode bem ser a humildade”50. Howard Schultz, líder 

da Starbucks, escreveu no The New York Times, aquando da eleição que conduziu à vitória de Trump, 

que os EUA mereciam um presidente suficientemente humilde que encarasse a liderança não como 

um direito, mas como um privilégio que acarreta deveres em prol de uma missão nobre51.  

Mesmo quando Jeffrey Pfeffer – cínico segundo os críticos, realista segundo o próprio – alega que a 

humildade está a ser sobrestimada como qualidade dos líderes52, não o faz por desvalorizar essa 

qualidade. O que o prestigiado académico alega é que, se queremos construir organizações mais 

saudáveis53, devemos avaliar (e selecionar) os líderes pelo modo como gerem adequada e 

responsavelmente as pessoas – e não apenas pelo sucesso pessoal e pela riqueza que alcançaram.  

Naturalmente, selecionar líderes que se autodenominam como humildes pode ser a pior maneira de 

escolher líderes realmente humildes. Quem é humilde não se pavoneia como tal. E quem não é 

alardeia que o é. Donald Trump, sem réstia de humildade54, anunciou num tweet55: “O novo Papa é 

 
50 The Economist (2013, p. 59). 
51 Schultz (2015, p. A27). 
52 Pfeffer (2015a). 
53 Pfeffer (2010, 2016, 2018a, 2o18b, 2018c). 
54 Briggs (2018); Visser et al. (2017). 
55 https://twitter.com/realdonaldtrump/status/415868924841189376. 
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um homem humilde, muito parecido comigo, o que provavelmente explica porque gosto tanto 

dele”. Numa entrevista, afirmou: “Tenho mais humildade do que as pessoas pensam”. Esta é a 

mesma personalidade que afirma ser “muito inteligente”56 e um “génio muito estável”57. Numa 

entrevista, autodescreveu-se como a pessoa que ele mais ouve no plano da política externa58: 

“Falo comigo próprio, em primeiro lugar, porque tenho uma cabeça muito boa e tenho dito uma série de 

coisas. (...) O meu primeiro conselheiro sou eu próprio – vocês sabem, tenho um bom instinto para estas 

coisas”. 

Peter Akinola, ex-líder da Igreja Anglicana da Nigéria, foi mais elegante do que Trump, mas não 

menos arrogantemente humilde, ao afirmar59: “Egoísmo, glória pessoal, isso eu não sou. Muitas 

pessoas dizem-me que eu as embaraço com a minha humildade”. Portanto, se queremos saber se 

um líder é realmente humilde, é mais recomendável observar o que faz e como atua do que indagá-

lo sobre a sua humildade. Philip Delves Broughton não poderia ter sido mais explícito60: 

“O meu teste de cheiro para os líderes empresariais é saber se eles falam da importância da humildade. 

No preciso momento em que a palavra lhes sai da boca, assumo que eles são o pior tipo de hipócrita 

empresarial, baseando-me na simples noção de que as pessoas verdadeiramente humildes não ostentam 

a sua humildade”. 

ESTRUTURA DESTE TRABALHO 

Este trabalho está organizado em dez capítulos (Quadro I.2), que se estruturam em torno de três 

grandes focos. Os primeiros cinco capítulos focam o conhecimento existente sobre a humildade dos 

líderes. Os quatro capítulos seguintes explanam o conhecimento que nós próprios geramos 

 
56 In Eder (2016). 
57 Blow (2018). 
58 In Haberman (2016). 
59 In Polgreen & Goodstein (2006, p. A1). 
60 Broughton (2010, p. 34). 

https://www.ft.com/stream/0b531a53-c079-3aa0-905e-61b4b34f2e4c
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mediante os nove estudos realizados. O último capítulo é uma síntese integrativa dos restantes 

capítulos e faculta linhas de orientação, tanto para a investigação como para a prática. 

Analisando conhecimento 

No primeiro capítulo, explanamos a noção de humildade, as suas raízes e as suas principais 

componentes. Também discutimos o que a humildade não é – não é fraqueza, não representa baixa 

autoestima, nem deve ser confundida com falsa modéstia. No segundo capítulo, damos conta de 

duas principais perspetivas (a otimista e a pessimista) acerca da relevância da humildade na 

liderança. Sugerimos que a versão pessimista resulta de conceções erradas sobre o que é a 

humildade, e apresentamos argumentos que sustentam a versão otimista. 

No capítulo 3, desenvolvemos os argumentos expostos nos capítulos anteriores. Apresentamos 

motivos específicos que sustentam a relevância da humildade dos líderes, apresentando-a também 

como antídoto à omnisciência, à húbris e à soberba. Expandimos essa discussão no capítulo 4, no 

qual abordamos os riscos e as perversidades da arrogância e da soberba. Recorrendo a inúmeros 

exemplos, discutimos como a soberba contribui para destruir os próprios líderes, assim como 

liderados, equipas e organizações.  No capítulo 5, facultamos uma perspetiva integrada, ainda que 

sumariada, da investigação que tem vindo a ser publicada sobre a relevância da humildade dos 

líderes para o bom funcionamento das equipas e das organizações.  

Criando conhecimento 

Nos cinco capítulos seguintes, apresentamos os métodos e os resultados dos nossos nove estudos. 

O estudo #1, apresentado no capítulo 6, sugere que os líderes mais humildes criam mais segurança 

psicológica nas suas equipas, tornando-as psicologicamente mais fortes e, por isso, mais eficazes.  
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Quadro I.2 

Síntese dos capítulos  

Capítulos Conteúdos e questões a que o capítulo responde 

1. O que é a 
humildade? 

O que é a humildade? Quais são as suas componentes? O que a humildade não é? Quais os 
efeitos da falsa modéstia? 

2. A humildade nos 
líderes: vício ou 
virtude? 

Quais os argumentos usados para considerar que a humildade nos líderes é, alegadamente, 
uma fraqueza? Em que se baseia a perspetiva otimista acerca das vantagens da humildade 
nos líderes? O que são “joias invisíveis” e porque são importantes? 

3. Porque a 
humildade dos 
líderes importa? 

Quais os mecanismos explicativos da relevância da humildade nos líderes? Porque é tão 
relevante que os líderes se conheçam a si mesmos? Porque a humildade é um antídoto 
contra a húbris, a doença do poder? 

4. Consequências da 
soberba 

Porque a húbris é um “cocktail potencialmente perigoso de excesso de confiança, excesso de 
ambição, arrogância e insolência”? Que exemplos nos meios políticos, militares, sociais e 
empresariais nos permitem compreender os perigos desse cocktail? 

5. Revisão de 
literatura sobre os 
efeitos da 
humildade dos 
líderes 

O que refere a investigação acerca da relevância dos líderes humildes? São as equipas e as 
organizações lideradas por líderes humildes mais eficazes, criativas e inovadoras? Porque 
importa que a humildade se faça acompanhar de outras qualidades?  

6. A humildade 
promovendo as 
forças psicológicas e 
o desempenho das 
equipas 

Amostra do estudo #1: 383 indivíduos (83 equipas) portugueses 
Resultados: os líderes mais humildes criam mais segurança psicológica nas suas equipas, o 
que as torna psicologicamente mais seguros. Desse modo, as equipas desenvolvem forças 
psicológicas e se tornam mais eficazes.  

7. Líderes humildes 
tornam as equipas 
mais criativas? 

Amostras: 

• Estudo #2 – 362 participantes (206 portugueses e 156 brasileiros) 

• Estudo #3 – 354 liderados e 85 líderes portugueses 
Resultados: os líderes humildes criam ambientes psicologicamente seguros nos quais as 
equipas aprendem, o que as torna mais criativas. 

8. Liderança 
“humbiciosa” 
desenvolvendo 
forças psicológicas 
dos liderados 

Amostras: 

• Estudo #4 – 376 participantes (214 portugueses e 162 norte-americanos) 

• Estudo #5 - 227 participantes portugueses 

• Estudo #6 - 271 participantes norte-americanos 

• Estudo #7 – 157 participantes portugueses 
Resultados: os liderados desenvolvem mais forças psicológicas quando os líderes expressam, 
simultaneamente, humildade e garra (determinação). 

9. Explorando os 
efeitos da imodéstia 
dos líderes sobre a 
confiança e a 
prosperidade das 
equipas 

Amostras: 
Estudo # 8 – 53 líderes portugueses, 162 liderados e 389 outros observadores 
Estudo #9 – 38 líderes portugueses, 153 liderados e 371 outros observadores 
Resultados: os líderes mais humildes tornam as equipas mais prósperas, e os líderes 
imodestos (que “pavoneiam” humildade que não têm) prejudicam a prosperidade da equipa. 

10. Linhas de 
orientação para 
reflexão e ação 

Que ilações podem ser extraídas da investigação realizada? Devemos considerar a 
humildade como critério de seleção e promoção dos líderes? Que outros atributos devem 
ser considerados? A humildade pode ser aprendida? Haverá situações em que as expressões 
de humildade podem gerar efeitos contraproducentes? 

Os estudos #2 e #3, apresentados no capítulo 7, sugerem que os líderes humildes criam ambientes 

psicologicamente seguros nos quais a aprendizagem é profícua e a criatividade emerge. Os estudos 

#4 a #7, discutidos no capítulo 8, sugerem que os liderados desenvolvem mais forças psicológicas 
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quando se sentem conduzidos por líderes que, além de dotados de garra, dão mostras de humildade. 

Quando uma líder denota elevada garra, mas não expressa humildade, os liderados não 

desenvolvem as suas forças psicológicas.  

No capítulo 9, apresentamos os resultados de dois estudos que procuram compreender as 

consequências da imodéstia dos líderes – a tendência para se considerarem humildes quando, de 

facto, não são reconhecidos como tal. O oitavo estudo sugere que os líderes que expressam maior 

humildade são alvo de maior confiança por parte dos liderados. Sugerem, ainda, que os líderes 

imodestos (isto é, que “insuflam” a sua humildade) suscitam menos confiança. O novo estudo sugere 

que os líderes que expressam maior humildade tornam as equipas mais prósperas, e que os líderes 

imodestos prejudicam a prosperidade da equipa.  

No último capítulo, fazemos uma síntese integrativa dos capítulos anteriores, discutimos linhas de 

investigação futura e apresentamos orientações para a ação. O texto não pretende ser uma lista 

prescritiva, mas antes um guia para reflexão e ação.   

NÃO PRECISAMOS DE HERÓIS NEM DE SANTOS! 

Queremos que os nossos líderes sejam fortes, autoconfiantes e completamente seguros do que 

sabem e pensam. Desejamos heróis e heroínas convicto/as, repleto/as de certezas. Mas 

descobrimos, frequentemente, que alguns dos nossos heróis e heroínas têm, afinal, pés de barro. 

Ou constatamos que são simplesmente humanos e, portanto, não podem saber tudo e cometem 

erros. Os escândalos a que temos assistido também recomendam que sejamos mais cautos. Em vez 

de desejarmos heróis plenos de certezas, deveríamos procurar humanos corajosos, capazes de 

assumirem que não sabem e de pedirem conselhos, conscientes das suas forças e fraquezas, capazes 

de assumir erros e abertos à aprendizagem.  
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Num mundo global incerto, repleto de ambiguidades e volátil (como o que carateriza a crise 

pandémica), os líderes necessitam de ser flexíveis, de se adaptarem constantemente às realidades 

emergentes, de se abrirem à transformação e à aprendizagem61. Não necessitamos de líderes 

“santos”, que não os há. Necessitamos, ainda menos, de “santinhos”. Mas precisamos de líderes com 

os pés assentes na terra, dotados de humildade – que, naturalmente, sejam também determinados, 

resilientes, corajosos e competentes. Neste trabalho, apresentamos evidência empírica que 

sustenta estes argumentos. Os resultados são claros: se queremos melhorar os relacionamentos 

entre os líderes e as suas equipas, em prol do bem-estar, da prosperidade e do desempenho 

individual e coletivo, precisamos de líderes humildes e fortemente determinados. Determinação 

sem humildade pode gerar obstinação cega e agressiva. Humildade sem determinação pode 

conduzir a “bons sentimentos” sem ação. Num mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, tanto 

a determinação coma humildade são necessárias. Em suma: nesse mundo exigente, quem exerce 

funções de liderança deve ter coragem e determinação para demonstrar a necessária humildade e 

manter os pés assentes na terra. 

  

 
61 Owens & Hekman (2013). 
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CAPÍTULO 1 

O que é a humildade? 

 “A humildade arrisca-se a ser a última palavra da moda, no campo da 

liderança. As organizações que conseguem encontrar um CEO autenticamente 

humilde podem, contudo, ter uma vantagem”. 

Mariano Heyden & Mathew Hayward62 

RESUMO 

Este capítulo explica a noção de humildade, as suas raízes e as suas principais componentes. Também discute o que a 

humildade não é – não é fraqueza, não representa baixa autoestima, nem deve ser confundida com falsa modéstia. 

Discute três dimensões essenciais da humildade dos líderes: (1) autoavaliação realista das suas forças e fraquezas; (2) 

reconhecimento das qualidades e dos contributos dos outros; (3) predisposição para aprender através da abertura ao 

feedback e aos conselhos dos outros. As três dimensões são contempladas nos estudos incluídos neste trabalho. 

 

HUMUS 

“Só sei que nada sei”. 

Sócrates 

A maior parte dos equívocos em torno da humildade radica na incompreensão do seu significado. 

Importa, pois, atender à génese. A palavra humildade radica no termo latino humus, que significa 

“terra” ou “chão”. Ser humilde significa “ter os pés assentes na terra” e estar ciente que não se é o 

 
62 Heyden & Hayward (2017). Itálico no original. 
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centro do universo63. A pessoa humilde tem consciência das forças e das fraquezas próprias, 

reconhece as qualidades e os contributos dos outros e está disposta a aprender. Sente tudo isso sem 

desenvolver sentimentos de superioridade ou inferioridade.  

Ser humilde não envolve, pois, qualquer sentido de apoucamento pessoal nem escassez de 

autoestima. Ser humilde também não é ser “santinho”. Uma líder humilde sabe o que vale e o que 

não vale. Reconhece os méritos e as forças das outras pessoas. Pede conselhos. Assume os erros e 

procura aprender com os mesmos. Está disposta a escutar e a assumir, com coragem, que precisa 

dos contributos dos outros. Esta aparente simplicidade não evidencia, todavia, a grande diversidade 

de definições encontradas na literatura (Quadro 1.1). Mesmo entre os académicos, há divergências 

sobre o que significa ser humilde64. Algumas definições conduzem mesmo a leituras pejorativas 

acerca da humildade65. 

COMPONENTES DA HUMILDADE 

O desacordo quanto à definição, mesmo entre investigadores que encaram a humildade como uma 

virtude, transcorre para o desacordo sobre as suas componentes. Alguns autores enfatizaram as 

seguintes66: 

• Capacidade ou desejo de se autoavaliar sem qualquer exagero, positivo ou negativo. 

• Capacidade de apreciar as realizações e qualidades das outras pessoas, sem receio de que as 

mesmas sejam ameaçadoras para si próprio. 

 
63 Argandoña (2015); Button (2005); Ou et al. (2014); Owens et al. (2012). 
64 Davis et al. (2013). 
65 Button (2005). 
66 Owens et al. (2012). 
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• Abertura a novas ideias, assim como recetividade ao feedback e aos conselhos provindos das 

outras pessoas. 

Quadro 1.1 

Definições de humildade 

• “Orientação pessoal assente na vontade de se ver a si próprio de modo rigoroso, e propensão para se colocar em 
perspetiva”67 

• Qualidade psicológica que envolve tanto (a) a presença de forças como a modéstia, a abertura de espírito, a 
capacidade de ter os pés assentes no chão, e o respeito pelos outros, como (b) a ausência de vícios como a 
arrogância, a imodéstia, a presunção, a mente fechada, ou o egoísmo68. 

• Capacidade para “admitir as imperfeições pessoais, admiti-las e melhorá-las, e para continuar a desenvolver-
se.”69 

• “Desejo não defensivo para se ver a si próprio de modo rigoroso, incluindo forças e limitações”70. 

• “Perspetiva apurada de si próprio e capacidade para cultivar emoções e comportamentos orientados para as 
outras pessoas”71. 

• “Vontade não-defensiva de a pessoa se ver a si própria de modo rigoroso, tanto nas forças como nas 
limitações”72. 

• “Avaliação realista dos contributos próprios e reconhecimento (a) dos contributos dos outros e (b) do papel da 
sorte nas razões que tornam o sucesso possível”73. 

• A humildade expressa é uma “caraterística interpessoal, emergente em contextos sociais, que implica (a) uma 
vontade manifesta de a pessoa se ver a si própria de modo rigoroso, (b) uma demonstração da apreciação das 
forças e dos contributos dos outros, e (c) desejo de aprender74. 

Outros autores, num trabalho de síntese, sublinharam as seguintes qualidades de uma pessoa 

humilde75: 

• Avaliação moderada, sem exageros, das forças, méritos e realizações pessoais – ou seja, 

modéstia. 

 
67 Morris et al. (2005, p. 1331). 
68 Rowatt et al. (2006). 
69 Damon (2004, p. 16). 
70 Exline and Geyer (2004, p.97). 
71 Davis et al. (2013, p. 60). 
72 Peterson & Seligman (2004, p. 463). 
73 Vera & Rodriguez-Lopez (2004, pp. 394-395), com base em Solomon (1999). 
74 Owens et al. (2013, p. 1518). 
75 Tangney (2009). 
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• Capacidade de reconhecer os erros, as fragilidades, as deficiências de conhecimento e as 

limitações próprias. 

• Recetividade a novas ideias, a perspetivas diferentes provindas dos outros e ao recebimento 

de conselhos. 

• Capacidade de encarar as capacidades e os sucessos próprios de modo apropriado (ou seja, 

sentimento de que se é apenas uma pessoa na amplidão do mundo). 

• Foco relativamente modesto em si própria e aptidão para esquecer o ego pessoal. 

• Reconhecimento e apreciação do valor de todas as coisas, assim como valorização dos 

múltiplos modos através dos quais as pessoas podem fazer contribuições positivas para o 

mundo. 

Dusya Vera e Antonio Rodriguez-Lopez, num texto clássico sobre a vantagem competitiva gerada 

pela humildade76, atribuíram as seguintes qualidades ao líder humilde: 

• É aberto a novos paradigmas (ou seja, está disposto a encarar a realidade a partir de novas 

perspetivas, que não necessariamente a sua). 

• Está ansioso por aprender com os outros. 

• Reconhece as suas próprias limitações, fracassos e erros, e tenta corrigi-los. 

• Aceita os falhanços com pragmatismo (isto é, procura aprender com os mesmos e não se 

martiriza). 

• Pede conselhos. 

• Desenvolve os outros. 

• Está nutrido de um genuíno desejo de servir. 

 
76 Vera & Rodriguez-Lopez (2004). 
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• Respeita as outras pessoas.  

• Partilha honras e reconhecimento com os liderados. 

• Aceita o sucesso com simplicidade. 

• Não é narcisista e repele a adulação. 

• Evita a autocomplacência. 

• É frugal. 

Pelo exposto se compreende que a humildade incorpora duas grandes dimensões – a intrapessoal e 

a interpessoal77. A vertente intrapessoal representa o modo como a pessoa se vê a sua própria: uma 

líder humilde vê-se a si própria de modo rigoroso, não exagerando forças nem fraquezas. A 

dimensão interpessoal incorpora o modo com a pessoa se apresenta e se relaciona com os outros. A 

líder humilde apresenta-se de modo modesto, sabe reconhecer as forças e qualidades das outras 

pessoas, e está disponível para escutá-las, ouvir conselhos e aprender com elas.  Por conseguinte, a 

modéstia pode ser considerada apenas uma componente da humildade78.  

O QUE A HUMILDADE NÃO É 

A humildade é frequentemente confundida com outras caraterísticas, algumas mais desejáveis do 

que outras. Há quem confunda humildade com humilhação, uma comparação incorreta. Enquanto 

humildade significa “ter os pés assentes na terra”, humilhação representa auto-rebaixamento. A 

humilhação pode também ser o ato que o soberbo aplica ao seu alvo, ferindo a dignidade deste79. 

Infelizmente, tanto no mundo empresarial como na arena política, a humilhação é mais frequente 

 
77 Davis et al. (2013); Ou et al. (2014).  
78 Tangney (2009). 
79 Mazlis & Weisbrode (2014). 
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do que o desejável – tanto na sua forma explícita quanto na subtil80. A humildade é, pois, a virtude 

que impede a humilhação. 

Há também quem recuse a importância da humildade dos líderes porque a confunde com fraca 

autoestima. Mas essa é uma visão equívoca. Poder ter-se fraca autoestima e, ao mesmo tempo, ser-

se arrogante. Aliás, a arrogância pode ser uma resposta defensiva do indivíduo à necessidade de 

esconder a sua fraca autoestima. Simetricamente, pode ser-se dotado de elevada autoestima e, ao 

mesmo tempo, ser-se humilde – isto é, ter os pés assentes no chão.  

A humildade também não deve ser confundida com modéstia – uma caraterística, aliás, que 

também é alvo de diferentes interpretações. Há quem considere que as pessoas modestas são 

despretensiosas e fazem avaliações moderadas de si próprias81.  Mas há quem encare a modéstia 

como a capacidade para fazer uma autoavaliação rigorosa das forças e das fraquezas próprias82. 

Destes pontos de vista, a modéstia representa apenas uma dimensão da humildade, pois esta 

também incorpora a capacidade de reconhecer as qualidades e contributos dos outros, assim como 

o desejo de aprender – dimensões que a modéstia não abarca.  Mas a modéstia é também 

considerada por alguns como a tendência de pessoas são discretas e não alardeiam os seus feitos. 

Também deste ponto de vista, a modéstia representa apenas uma componente da humildade. As 

pessoas podem apresentar-se modestamente, mas serem fracamente cientes das suas forças e 

limitações, e terem dificuldade em reconhecer os méritos e contributos dos outros. No limite, 

podem ter um ego insuflado embora sendo modestas no modo como se apresentam. 

 
80 Pfeffer (2018a, 2018b); Sutton (2010). 
81 Nielsen & Marrone (2018); Woodcock (2008). 
82 Oc et al. (2015). 
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A humildade também é mais do que o oposto do narcisismo. O narcisismo, como traço da 

personalidade, envolve elementos como a grandiosidade, a arrogância, o sentimento de se estar 

dotado de “todos” os direitos, e hostilidade para com os outros83. Mas a humildade é mais do que o 

oposto de sentimentos e demonstrações de grandiosidade – também inclui a apreciação dos 

contributos e méritos dos outros, assim como a disponibilidade para aprender com os outros e com 

os erros próprios84. Ademais, uma pessoa pode não ser narcisista e, ao mesmo tempo, ser 

desprovida da consciência rigorosa das forças e fraquezas próprias – que é uma condição de 

humildade. A melhor demonstração de que a humildade não representa o oposto do narcisismo 

pode ser encontrada em indivíduos que são simultaneamente humildes e narcisistas. Esse parece 

ter sido o caso de Steve Jobs85, pelo menos depois de ter experimentado a humilhação de ter sido 

escorraçado da sua Apple. 

MODÉSTIAS, IMODÉSTIAS E FALSAS MODÉSTIAS 

“A falsa modéstia é o requinte da vaidade”. 

Jean de la Bruyère86 

O efeito boomerang de (algumas) táticas de autopromoção 

As pessoas em geral, e os líderes em particular, procuram gerir impressões na relação com os outros. 

Podem mesmo ter como objetivo suscitar impressões negativas. Um líder pode desejar que os 

outros o encarem como pessoa desagradável e, desse modo, gerar medo e obter contrapartidas. 

Todavia, é mais frequente que os líderes procurem gerar impressões positivas. Uma tática possível 

 
83 Rosenthal & Pittinsky (2006). 
84 Ou et al. (2014); Owens et al. (2013). 
85 Owens et al. (2015). 
86 In Krieger (2002, p. 23). 



32 

 

consiste em fazer autopromoção das qualidades e dos méritos próprios. Assim se explica que alguns 

líderes alardeiem os seus feitos e as suas qualificações, em busca de atenção e de contrapartidas ou 

concessões.  

Estas táticas de autopromoção podem, todavia, gerar um efeito ricochete. Muitas pessoas formam 

impressões negativas de líderes que se pavoneiam e alardeiam desbragadamente os seus méritos e 

qualidades. Consideram esses líderes como presunçosos, convencidos, arrogantes e, por vezes, 

pouco credíveis. É por esta razão que alguns líderes se gabam através de demonstrações de 

(pretensa) humildade ou modéstia. A tática denomina-se, em língua inglesa, humblebragging87. 

Representa uma espécie de falsa modéstia ou falsa humildade. A pessoa pavoneia-se aparentando 

ser humilde. O Quadro 1.2 apresenta exemplos ilustrativos, alguns mais desbragados do que outros. 

Quadro 1.2 

Exemplos de falsa modéstia88 

• “Já decorreram dez anos. Mas ainda me sinto um bocadinho envergonhado e desconfortável com o 
reconhecimento que recebi na altura.” 

• “Ser especialista numa matéria é, por vezes, cansativo. As pessoas estão sempre a procurar-nos para nos pedir 
ajuda. E embora eu goste de ajudar, por vezes fico com pouco tempo para o meu trabalho.”  

• “Confesso que ter dois cursos em duas das melhores universidades também tem um lado menos confortável. Por 
vezes, recebo propostas que não desejo e que me levam a perder tempo. Enfim, às vezes é melhor passar 
despercebido.” 

• “Sinto algum desconforto e até cansaço por ser sempre eleito para papeis de liderança.” 

• “Estou tão habituada a dar autógrafos ultimamente que, há dias, ao enviar um postal ao meu pai, assinei como se 
fosse um autógrafo.” 

• “Ser famosa é, por vezes, estranho. Queremos viver interiormente as nossas tristezas enquanto conduzimos, mas 
os outros condutores não nos deixam em paz e temos que mostrar entusiasmo.” 

• “Confesso que preferia não ser convidada para tantas cerimónias. E mesmo quando vou, preferia ficar mais 
anónima.” 

 
87 Sezer et al. (2018). 
88 Adaptadas de: Alford (2012); Sezer et al. (2018). 
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Estas táticas de falsa modéstia serão eficazes? Investigação recente sugere que não são89. As 

pessoas que dela fazem uso são consideradas insinceras e hipócritas. Entre um falso humilde e um 

verdadeiro pavão, as pessoas tendem a preferir o segundo, sobretudo se este tiver razões para se 

pavonear. Um estudo recente ajuda a compreender a matéria90. Quatro pontos essenciais podem 

ser extraídos, como se discute seguidamente.  

Perdoamos a imodéstia às estrelas? 

Primeiro: as pessoas tendem a aceitar que alguém se pavoneie se as suas realizações forem 

realmente brilhantes. Usain Bolt, o supermedalhado olímpico, pode afirmar que é “o melhor” 

porque, de facto, o tem sido. A Cristiano Ronaldo perdoa-se-lhe a imodéstia de sugerir que, depois 

de vencer cinco vezes a Liga do Campeões, esta deveria denominar-se CR Champions League91. A 

Zlatan Ibrahimovic, o craque sueco, também perdoamos que se tenha comparado à Estátua da 

Liberdade. Até lhe desculpamos que tenha afirmado que o Campeonato do Mundo de futebol de 

2014, sem a sua presença (a Suécia não foi apurada), não merecia ser acompanhado. Todavia, se 

estas estrelas fossem um pouco mais modestas no modo como se comparam com os outros atletas, 

não perdiam prestígio nem credibilidade. Os seus feitos falam por si e não precisam de declarações 

de autopromoção.  

Daqui decorre a lição: a autopromoção tende a suscitar impressões negativas, mas esse efeito é 

mitigado quando existe evidência que apoia as declarações de autopromoção. Podemos não ser 

grandes entusiastas do modo como Usain Bolt, Cristiano Ronaldo, ou Zlatan Ibrahimovic se 

pavoneiam. Mas perdoamos-lhes porque há evidência da sua elevada categoria. 

 
89 Sezer et al. (2018). 
90 O’Mara et al. (2018). 
91 Palmeri (2018, p. 37). 
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Segundo ponto: fazemos apreciações mais positivas de pessoas que subestimam ligeiramente os 

seus feitos do que das que pavoneiam esses mesmos feitos. Um indivíduo brilhante que denota 

modéstia q.b. pode gerar impressões mais positivas do que indivíduos igualmente brilhantes que se 

pavoneiam. A ideia é corroborada por um estudo realizado com dados de avaliação 360 graus92 de 

69 mil gestores, que foram avaliados por 750 mil respondentes de centenas de empresas93: os 

gestores que subestimaram as suas qualidades foram percecionados como melhores líderes. Os 

autores do estudo consideram que a explicação pode residir na combinação de três aspetos: 

humildade, padrões pessoais elevados, e esforço contínuo para ser melhor. Ou seja, os líderes que 

se subestimam ligeiramente são porventura realmente humildes, buscam alcançar padrões de 

excelência e desenvolvem esforços para melhorar continuamente as suas capacidades e realizações. 

Terceiro ponto: as declarações de elevado autovalor que não estabelecem comparações (“tenho 

uma mente brilhante”) suscitam impressões mais positivas, ou menos negativas, do que afirmações 

de superioridade (“tenho uma mente mais brilhante do que a generalidade das pessoas”). Aceitamos 

mais facilmente que Ronaldo simplesmente pavoneie os seus feitos do que se considere melhor do 

que jogadores como Messi: 

“Na minha mente, sou sempre o melhor. Não me importa o que as pessoas pensam e dizem. Na minha mente, 

não apenas este ano, mas sempre, sou sempre o melhor. (…) São opiniões, respeito as opiniões. Talvez na sua 

opinião, Messi seja melhor do que eu, mas na minha cabeça eu sou melhor que ele. Portanto, é simples”94.  

Quarto: a “modéstia” não tem que ser extrema. As pessoas que se depreciam excessivamente, 

mesmo que o seu demérito seja óbvio, tendem a suscitar impressões negativas. Talvez por 

 
92 Nas avaliações 360º, ou multifonte, o gestor autoavalia-se e é avaliado pelos seus superiores, pares, subordinados e 
outras pessoas (e.g., amigos e família). 
93 Zenger & Folkman (2015). 
94 ESPN (2015). 
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considerarmos que o seu demérito é suficiente para apoucar a sua autoestima, entendemos 

desnecessário que se afundem ainda mais no palco do fracasso.  

Quando resulta? 

De um fenómeno tão complexo quanto o das expressões de verdadeira e falsa modéstia, é difícil 

extrair orientações gerais. Ademais, diferentes pessoas respondem de modo diferente aos mesmos 

comportamentos de um ou uma líder. Consideramos, porém, que a evidência científica exposta 

permite extrair cinco pontos fundamentais:  

• A imodéstia (ou seja, a autopromoção sem base em evidência que apoie o apregoado mérito) 

e a falsa modéstia tendem a gerar impressões negativas.  

• Pior do que a imodéstia descarada é a falsa modéstia.  

• Quando apoiada em evidência, a autopromoção pode suscitar efeitos positivos. Pelo menos, 

os efeitos negativos são menores do que quando não há evidência dos apregoados feitos.  

• A autopromoção, mesmo que assente em evidência, pode ser mais eficaz se apresentada em 

termos absolutos e não em jeito de superioridade relativamente a outrem.  

• As impressões mais positivas são geradas por indivíduos de grande mérito que subestimam 

ligeiramente esse mérito.  

AS TRÊS FACETAS DA HUMILDADE DOS LÍDERES 

Sendo a liderança um processo relacional95 através do qual o líder influencia os liderados (e vice-

versa), a humildade que mais importa investigar é a que o líder expressa aos liderados. 

Naturalmente, as componentes intrapessoais relevam para o modo como o líder reflete, se sente e 

 
95 Fairhurst & Uhl-Bien (2012). 
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atua. Mas, no processo de influência que é liderança, o que mais releva é o modo como a líder 

expressa humildade aos liderados – e como estes interpretam a humildade expressa pela líder. Uma 

líder pode ser genuinamente humilde – mas, se a sua humildade não for expressa, a capacidade de 

influência positiva será menor. A humildade expressa está representada nos comportamentos da 

líder que os liderados observam e que consideram como refletindo humildade. O modelo porventura 

mais frequente na investigação, e com méritos académicos reconhecidos96, envolve três dimensões 

da humildade expressa (já mencionadas na Figura I.1, capítulo introdutório)97: 

• Expressão da capacidade para fazer uma autoavaliação realista – os líderes são capazes 

de encarar as suas forças, fraquezas e limitações de modo rigoroso, sem sentimentos de 

inferioridade ou de superioridade. 

• Expressão da valorização das forças e contribuições dos outros – os líderes mostram que 

apreciam as forças e qualidades dos outros, e agradecem os respetivos contributos. 

• Expressão de abertura a novas ideias, feedback e conselhos de outras pessoas – os líderes 

acolhem propostas, sugestões, recomendações e conselhos de outros; mostram-se 

dispostos a aprender, inclusivamente com os próprios erros. 

Outro modelo que tem vindo a ser usado na investigação envolve, além das dimensões referidas, 

as três também mencionadas no Quadro 1.3 (contendo itens de medida)98. O baixo autofoco 

significa que os líderes evitam chamar a atenção sobre si próprios e não buscam as luzes da 

ribalta.  A prossecução de objetivos que transcendem o próprio representa o grau em que os 

líderes estão orientados para a prossecução de fins que os transcendem, beneficiando a 

 
96 Oc et al. 2015). 
97 Owens et al. (2013). 
98 Ou et al. (2014). 
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sociedade. O autoconceito transcendente significa que os líderes não se encaram como o 

centro do universo, e que não se consideram piores ou melhores que as outras pessoas. 

Quadro 1.3 

Na sua equipa, o/a líder expressa humildade?99 

Autoavaliação realista (isto é, sem sentimentos de superioridade ou inferioridade) 

• O/A líder procura obter feedback (isto é, opiniões e comentários) acerca das suas ações, mesmo que seja crítico 
para ele/a? 

• Quando não sabe fazer algo, admite que não sabe? 

• É capaz de reconhecer quando os outros têm mais capacidades ou conhecimentos do que ele/a? 

Reconhecimento das qualidades e dos contributos dos outros 

• É capaz de reconhecer as forças dos outros? 

• Elogia frequentemente os outros pelas suas forças? 

• Mostra que valoriza as contribuições únicas dos outros? 

Predisposição para aprender (abertura a novas ideias, feedback e conselhos) 

• Mostra que está disposto/a a aprender com as outras pessoas? 

• Mostra abertura às ideias dos outros? 

• Mostra abertura aos conselhos dos outros? 

Baixo autofoco 

• Não procura chamar a atenção sobre si próprio/a? 

• Mantem low profile? 

• Não está interessado/a em obter fama para si próprio/a? 

Prossecução de objetivos que transcendem a própria pessoa 

• É movido/a por um sentido de missão? 

• Devota o seu tempo à melhoria da sociedade? 

• Procura, com o seu trabalho, tornar o mundo um melhor lugar? 

Autoconceito transcendente 

• Acredita que todas as pessoas são uma pequena parte do universo? 

• Acredita que ninguém é perfeito, e que ele/a não é melhor nem pior que as outras pessoas? 

• Acredita que há algo no mundo maior do que ele/a próprio/a? 

• Acredita que nem tudo está sobre controlo? 

 

 
99 Fontes: Ou et al. (2014); Owens et al. (2013). Se as respostas forem afirmativas, pode considerar-se que o/a líder 
expressa humildade. 
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A maior parte das investigações abordadas neste trabalho baseia-se em estudos que consideraram 

as três primeiras dimensões referidas acima. Outros estudos envolveram as seis dimensões 

mencionadas, e deles também daremos conta. 

COMENTÁRIOS FINAIS 

Criar atmosferas de trabalho sem medo é uma das incumbências mais importantes de um líder100. 

Quando têm medo de se expressar, os liderados bajulam as chefias ou transmitem-lhes apenas aqui 

que elas querem ouvir. Não colocam o seu potencial ao serviço de melhores decisões, são menos 

criativos, não arriscam, não assumem erros, remetem-se a posições defensivas e, quando há erros 

ou fracassos, apontam o dedo aos outros. Acidentes como os de Fukushima101 ou escândalos como 

os ocorridos em instituições financeiras102 ou na Volkswagen103 resultaram, precisamente, do medo 

de discordar das chefias e de expressar voz.  

Num mundo volátil, incerto e ambíguo, este tipo de climas é altamente destrutivo. Precisamos de 

pessoas que, em posições de liderança, sejam cientes das suas forças e fraquezas, reconheçam as 

qualidades dos outros e estejam dispostas a escutar os outros e a aprender. Em suma, precisamos 

de líderes humildes. Para que compreendamos a sua relevância, necessitamos de vencer o 

preconceito sobre a humildade dos líderes e encará-la como uma “força tranquila” 104 que aumenta 

o capital de poder para criar equipas e organizações mais prósperas. Desta clarificação tratou este 

capítulo. O próximo detalha argumentos que permitem compreender porque a humildade dos 

líderes importa.  

 
100 Edmondson (2018). 
101 The National Diet of Japan (2012). 
102 Independent Directors of the Board of Wells Fargo & Company  (2017). 
103 Ewing (2017). 
104 Merryman (2016). 



39 

 

CAPÍTULO 2 

A humildade nos líderes: vício ou virtude? 

“Ninguém sabe tudo. É impossível ter todas as respostas para todos os assuntos que emergem na 

equipa. Atuar como se as tivesse não traz qualquer benefício. Isso não significa que, como líder, 

não deve mostrar confiança – significa apenas que é necessário temperar confiança com 

humildade”. 

Forbes Coaches Council105 

RESUMO 

Neste capítulo, damos conta de várias perspetivas sobre a relevância da humildade na liderança. Sugerimos que a versão 

pessimista resulta de conceções erradas sobre o que é a humildade. E apresentamos argumentos que sustentam a 

versão otimista. Argumentamos que os líderes humildes, se forem igualmente dotados de outras qualidades como a 

determinação, podem ser uma espécie de “joias escondidas” que, longe das luzes da ribalta, fazem o que “tem que ser 

feito” para benefício das equipas e das organizações. Apresentamos exemplos que sustentam os nossos argumentos e 

sustentamos que, para se ser um/a líder humilde e construtor/a de boas equipas, não é necessário ser perfeito. 

 

FORÇA OU FRAQUEZA? 

A humildade é frequentemente associada a defeitos como a passividade, a baixa autoestima, o 

servilismo, a falta de autoconfiança e um escasso respeito da pessoa por consigo própria106. Alguns 

filósofos chegam a considerá-la um vício de automortificação e abnegação107. Neste entendimento 

 
105 Forbes Coaches Council (2017). O texto abarca contributos de 17 coaches. 
106 Pfeffer (2015a); Zhang et al. (2017). 
107 Button (2005). 
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maquiavélico108, a humildade é tomada como uma fraqueza dos líderes. É confundida com timidez, 

falta de ambição, sentimento de inferioridade ou passividade. Presume-se que, perante as duras e 

competitivas realidades do mundo dos negócios (e da vida política), os líderes humildes são vencidos 

pela determinação, pela sagacidade e pelo espírito competitivo dos líderes menos humildes. 

Implicitamente, assim se advogam assim as vantagens da arrogância sobre a humildade. Na arena, 

vence quem tem espírito guerreiro – presume-se.  

Esta perspetiva representa um entendimento equívoco acerca do que é a humildade. Os líderes 

humildes não são fracos, cobardes ou desprovidos de autoestima. São, antes, líderes cientes das 

suas forças e fraquezas, que reconhecem a valia e os contributos dos outros e que estão dispostos a 

aprender. Uma líder que assume o erro e aprende com o mesmo é mais forte do que a líder que, para 

não mostrar fraqueza, persiste no erro. Olhar-se ao espelho para celebrar sucessos e abrir a janela 

para encontrar os culpados pelo fracasso109 pode revelar um certo tipo de esperteza. Mas não revela 

coragem nem força. É mais forte a líder que se coloca perante o espelho para assumir o fracasso e 

olha pela janela para aplaudir os responsáveis pelos sucessos110. A humildade, interpretada no 

sentido que aqui defendemos, é um antídoto contra a soberba e a ganância que estão na origem de 

más práticas e escândalos geradores de dramas, misérias e destruição de empresas, de famílias e de 

vidas.  

É preciso reconhecer que alguns líderes humildes fracassam. Mas é igualmente necessário 

compreender que o fracasso não se deve à presença da humildade – antes resulta da ausência de 

outras qualidades. Além de humilde, uma líder deve ser determinada. Sem determinação e 

perseverança, a humildade pode resultar em inação, hesitações e incapacidade de decisão. Não 

 
108 Button (2005). 
109 Collins (2001a). 
110 Collins (2011a). 
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basta escutar os outros, estar disposto a aprender, ter os pés assentes na terra – é igualmente crucial 

ser perseverante e resiliente perante insucessos, falhas, obstáculos e erros. É também importante 

ser dotado de sagacidade política para compreender o xadrez de poder de uma organização e atuar 

em conformidade.  

Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia, tem sido elogiada pelas suas demonstrações 

de compaixão e humildade. Mas a garra, a firmeza e uma certa dureza são igualmente seu apanágio. 

O Papa Francisco é reconhecido como pessoa humilde – mas é igualmente dotado do faro político 

necessário para vencer resistências e arregimentar apoios111. Abraham Lincoln era conhecido pela 

sua humildade – mas também por uma enorme tenacidade112. Nele habitavam, paradoxalmente, a 

pomba e a serpente, como referiu David Brooks no The New York Times113: 

“[Lincoln] era extremamente autoconfiante, mas profundamente humilde. Os candidatos que não têm 

este temperamento contraditório não têm modo de se examinarem a si próprios e são, portanto, 

perigosos.” 

A humildade dos líderes é, pois, um domínio no qual se cruzam entendimentos muito diferentes. 

Alguns observadores, gestores e académicos são mais otimistas, outros são mais pessimistas, e 

outros dirão que são realistas. Discutiremos seguidamente algumas dessas perspetivas.  

A HUMILDADE ENCARADA COMO FRAQUEZA 

Sir Richard Branson, fundador e líder do Virgin Group, é conhecido pela sua excentricidade, mas 

também pela determinação destemida. Empreendedor em série, focou-se na exploração do turismo 

especial e, em 2004, fundou a Virgin Galactic. Em 31 de outubro de 2014, um veículo espacial (Space 

 
111 Rego & Cunha (2015); Segreti (2013); Yardley (2015). 
112 Chocano (2017); Goodwin (2005). 
113 Brooks (2015, p. A23). 
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ShipTwo) que estava em período de testes explodiu, causou a morte de um piloto e deixou o outro 

em estado crítico. Luke Johnson, empreendedor do Reino Unido, escreveu o seguinte no Financial 

Times: 

“Não devemos esperar que os empreendedores sejam humildes, nem mesmo apologéticos quando os 

seus grandiosos projetos desabam. Por necessidade, eles tendem para a arrogância autoconfiante. Mas 

tais níveis de orgulho e arrogância são necessários para desafiar o status quo com ideias novas radicais; 

afinal, as personagens fracas rapidamente desistem – atormentados pelos reguladores, pelos obsessivos 

com a segurança, e pelos excessivamente cautelosos”114. 

Jeffrey Pfeffer, reputado académico, consultor e professor da Universidade de Stanford, tem sido 

outro crítico da relevância que tem sido atribuída à humildade nos líderes. Adotando uma perspetiva 

cáustica acerca do sucesso de líderes sem ponta de humildade, Pfeffer socorreu-se do exemplo de 

Carly Fiorina, líder da HP entre 2000 e 2005. O estatuto de Fiorina na HP atingiu o de uma estrela de 

rock no mundo da informática. Mas deslumbrou-se. Ignorou conselhos de que deveria abandonar o 

seu estilo confrontacional. Enquanto a sua oposição como CEO se ia desmoronando, Fiorina entrou 

em estado de denegação. Foi escorraçada, sem honra nem glória, deslumbrada com a sua própria 

imagem. O jornal The New York Times escreveu: 

“O culto da personalidade de Fiorina era visível mesmo para um visitante casual da empresa. Na entrada 

da sede da empresa, o seu retrato aparecia enfaticamente ao lado dos retratos dos lendários e respeitados 

fundadores, William Hewlett e David Packard”115. 

Mais de uma década depois, Fiorina apresentou-se à corrida à nomeação para candidata pelo 

Partido Republicano à Presidência dos EUA, na contenda em que acabou vencida por Trump. Como 

 
114 Johnson (2014, p. 10). 
115 Markoff (2005). 
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créditos, apresentou o seu “brilhante” currículo empresarial. Frank Bruni, colunista do The New York 

Times, chamou-lhe “autopromoção descarada”116. Pfeffer denominou Fiorina como um exemplo de 

líderes que presidem a catástrofes e não sofrem quaisquer consequências, antes pelo contrário117: 

“Fiorina, que à luz de qualquer medida objetiva foi uma CEO horrível, está a concorrer ao lugar de 

Presidente alardeando o seu sucesso no mundo dos negócios. Adoro! … Ninguém seria capaz disso. É bom 

demais!” 

Uma das perspetivas mais críticas acerca da humildade dos líderes, fazendo a apologia da imodéstia, 

foi enunciada por Alan Murray, na Fortune118: 

“A imodéstia, em todas as suas manifestações – narcisismo, autopromoção, autoengrandecimento, 

autoconfiança injustificada – ajuda as pessoas a atingirem posições de liderança, a manterem-se nessas 

posições, a extraírem mais recursos (salário), e pode mesmo ajudar em alguns aspetos, se não em todos, 

o seu desempenho no cargo”. 

Estas perspetivas pessimistas, ou mesmo cínicas, acerca da humildade dos líderes, não são 

necessariamente (ou sempre) erradas. Mas são, porventura, incompletas. O facto de alguns líderes 

sem ponta de humildade singrarem, a título individual, não significa que sejam bons líderes. Ou que 

sejam recomendáveis. Parte do sucesso destes líderes deve-se à nossa reverência perante o seu 

sucesso material, ao mesmo tempo que subestimamos o sofrimento humano gerado pelas suas 

práticas de gestão e liderança119. O próprio Pfeffer tem chamado a atenção para a necessidade de 

abandonarmos a reverência perante líderes sinistros bem-sucedidos, se queremos construir um 

mundo organizacional melhor120. Respondendo aos que o intitulam de cínico com o argumento de 

 
116 Bruni (2015). 
117 In Hill (2015, p. 10). 
118 Murray (2017). 
119 Pfeffer (2016). 
120 Pfeffer (2015a, 2015b, 2018a). 
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que é realista121, citou o Papa Francisco. Na Encíclica Laudato Si’, o Papa escreveu: “Os seres 

humanos são criaturas deste mundo, gozam do direito à vida e à felicidade, e estão dotados de 

dignidade singular.” Segundo Pfeffer, estas orientações do Papa Francisco deveriam ser acolhidas 

no meio empresarial122: 

“A dignidade humana, que não se compagina com a perspetiva que encara as pessoas como capital 

humano ou um mero fator de produção, mostra que o bem-estar e a vida são importantes. Apenas quando 

esses sentimentos estiverem implementados na investigação e nas políticas públicas, poderemos ter 

esperança de mudar tanto as práticas laborais prejudiciais que são tão frequentes na vida contemporânea 

como o estatuto que atribuímos a líderes e empresas cujos sucessos são obtidos literalmente às custas das 

vidas de outros humanos”. 

Em suma, o facto de líderes bem-sucedidos e adulados serem pouco humildes e muito arrogantes 

ou perversos não significa que a soberba é uma virtude e a humildade um defeito. Se queremos 

combater a “poluição social”123 e edificar organizações mais virtuosas e sociedades mais 

respeitadoras da dignidade humana, devemos fazer a apologia da humildade e “punir” a soberba. O 

facto de líderes bem-sucedidas e reputadas serem desprovidas de humildade não significa que 

sejam boas líderes. Se entendermos a liderança eficaz à luz dos efeitos benéficos para os humanos 

e as comunidades, e não apenas para a fama e o proveito dos próprios líderes, chegaremos a uma 

interpretação mais apropriada acerca dos benefícios da humildade.  

Precisamos, para isso, de nos libertarmos de outro equívoco. Frequentemente, confundimos a 

expressão mediática de uma parte da realidade com a realidade. Por definição, os líderes humildes 

 
121 In Hill (2015). 
122 Pfeffer (2016, pp. 668-669). Veja, também, Pfeffer (2018a) – uma antológica perspetiva crítica sobre o modo como 
modernas práticas de gestão geram “poluição social” e destroem a saúde e a vida dos empregados. Pfeffer chama a 
atenção para a necessidade de nos preocuparmos, não apenas com a sustentabilidade ambiental, mas também a social. 
123 Pfeffer (2018a), citando Nuria Chinchill. 
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não procuram as luzes da ribalta nem são obstinados em busca da fama mediática. Nem sequer se 

declaram como humildes. Diferentemente, os líderes arrogantes, imodestos e sedentos de palco, 

que devotam muitas energias à autopromoção, são presença frequente nos media. Escrevem 

artigos, participam em debates, são entrevistados, aproveitam essas circunstâncias para se 

autopromoverem. Os meios de comunicação social e as pessoas em geral também são 

especialmente sensíveis a celebridades com grandes egos – mesmo que o seu discurso e as suas 

opiniões sejam “conversas da treta” ou repletos de falsidades. 

Daqui decorre que os líderes soberbos ocupam mais espaço mediático do que os humildes. Assim é 

maior a probabilidade de conhecermos líderes bem-sucedidos que são imodestos e narcisistas do 

que líderes de sucesso que são humildes. Como veremos seguidamente e no próximo capítulo, há 

razões para supor que os líderes humildes podem ser bem-sucedidos, desde que combinem 

humildade com competência, autoconfiança, determinação e resiliência. Devemos, também, ser 

cautos quando avaliamos líderes não humildes bem-sucedidos. Não é raro que o seu sucesso seja 

insustentável.  Assim se compreende que líderes entronizados no palco mediático sejam, a dado 

momento, apanhados pela evidência do escândalo que os torna alvos privilegiados do desrespeito e 

do ódio. A lição é simples: quando avaliamos os méritos de quem lidera, devemos atender não 

apenas aos resultados – mas também aos meios usados. 

A HUMILDADE ENCARADA COMO FORÇA  

A visão otimista acerca da importância da humildade no exercício da liderança tem sido perfilhada 

por numerosos académicos e práticos. A revista The Economist argumentou, em janeiro de 2013, a 

propósito da reunião do Fórum Económico Mundial, em Davos, o seguinte124: 

 
124 The Economist (2013, p. 59). 
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“Se a liderança tem um condimento secreto, ele pode muito bem ser a humildade. Um chefe humilde 

compreende que há coisas que ele não sabe. Ele ouve: não só os outros mandachuvas em Davos, mas as 

pessoas que não são convidadas, como os seus clientes”. 

Mike Myatt, consultor e gestor, escreveu na revista Forbes125 que “a empatia, a humildade e a 

amabilidade são sinais de força na liderança, não de fraqueza”. Um texto publicado no The 

Washington Post argumentou que “os líderes são mais poderosos quando são humildes”126. Um 

trabalho realizado com mais de 150 CEOs, a nível mundial, defendeu: 

“Qualidades como a autoconsciência, a humildade, o propósito e a autenticidade são requisitos críticos 

para as próximas gerações de CEOs que aspiram ao ‘comando colaborativo’.”127 

Rosália Amorim admitiu, na revista Exame, que os líderes “pavões perdem terreno para os 

humildes”128. O Financial Times escreveu, em abril de 2018, que Zuckerberg e Sandberg, líderes da 

Facebook, se haviam vergado à força da humildade após assumirem que tinham errado no modo 

como têm lidado com a privacidade dos utilizadores da rede social: “ambos estão 

desesperadamente a projetar uma nova imagem de humildade e transparência”129. Jeanine Prime e 

Elizabeth Salib escreveram na Harvard Business Review130 que “os melhores líderes são líderes 

humildes.”. E fundamentaram: 

“Num mercado global em que os problemas são progressivamente mais complexos, nenhuma pessoa, 

sozinha, alguma vez terá todas as respostas. É por isso que Lazlo Bock, vice-presidente sénior de People 

Operations da Google, afirma que a humildade é um dos traços que procura nas novas contratações.  (…) 

 
125 Myatt (2012). 
126 Merryman (2016). 
127 Saïd Business School & Heidrick & Struggles (2015, p. 31). 
128 Amorim (2013, p. 122). 
129 In Kuchler (2018, p. 12). 
130 Prime & Salib (2015). 
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A humildade não só cria espaço para que os outros contribuam. (…) Sem humildade, é-se incapaz de 

aprender”. 

Num plano mais académico, Dusya Vera e Antonio Rodriguez-Lopez argumentaram que a 

humildade “é uma força crítica para os líderes e as organizações que a detêm, e uma fraqueza 

perigosa para quem não a detém” 131. Do seu ponto de vista, a humildade é uma fonte de vantagem 

competitiva, pois é um recurso valioso, raro, insubstituível e inimitável. Promove a aprendizagem 

organizacional, encoraja a prestação de serviços de elevada qualidade aos clientes internos e 

externos, e permite construir resiliência organizacional.  

O prestigiado Karl Weick sublinhou que “a imprevisibilidade e a incognoscibilidade” enfrentadas 

pelas organizações modernas transformam a assunção da dúvida, pelos líderes, numa ação legítima 

de liderança. A liderança nesses contextos requer “mais humildade e menos soberba”132. Weick 

acrescentou que a expressão “não sei” pode ser uma demonstração de liderança forte, não uma 

fraqueza. Os exemplos seguidamente apresentados neste capítulo, a revisão de literatura 

apresentada nos capítulos subsequentes, e os resultados dos nossos estudos expostos na Parte II 

suportam o argumento de Weick. 

O BRILHO INVISÍVEL 

Quando Anne Mulcahy foi nomeada líder da Xerox, a empresa atravessava graves dificuldades 

financeiras e estava perto da bancarrota. A experiência e o conhecimento de Mulcahy na área 

financeira eram modestos. Mas teve a coragem de assumir a sua ignorância financeira e pediu ajuda 

aos peritos133. Evitou o palco mediático e afastou-se das luzes da ribalta. Ou seja, além de revelar 

 
131 Vera & Rodriguez-Lopez (2004, p. 393). 
132 Weick (2001, p. 93). 
133 Caminiti (2005); Collins (2009). 
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coragem e prudência, deu mostras de humildade. Salvou a Xerox e foi amplamente reconhecida 

como excelente líder. A revista Chief Executive selecionou-a como CEO do ano 2008. Mulcahy foi, 

para a empresa, uma “joia invisível”134. Ciente do valor das críticas e das discordâncias, ela própria 

argumentou135: 

“Necessitamos de críticos internos: pessoas que sabem o impacto que estamos a ter e que têm a coragem de nos 

facultar feedback. Aprendi a criar esses críticos desde o início, e isso foi realmente, realmente útil. Isto requer um 

certo conforto com a confrontação, e dureza, pelo que é uma competência que tem que ser desenvolvida. (…) As 

decisões resultantes de permitirmos que as pessoas tenham diferentes perspetivas (…) são muitas vezes mais 

difíceis de implementar do que as decisões que provêm de consensos, mas também são melhores”136. 

A líder da Xerox dava assim o mote à importância de uma postura humilde perante a realidade. 

Naturalmente, não lhe bastou a humildade. Mulcahy também era fortemente determinada, uma 

mulher com “garra”. O exposto ajuda a compreender o argumento de Bob Sutton137, na obra Good 

Boss, Bad Boss:  

“Os melhores chefes são fortemente autoconfiantes, mas uma dose saudável de dúvidas e humildade 

salva-os de serem arrogantes e casmurros. Os chefes que não conseguem estabelecer este equilíbrio são 

incompetentes, é perigoso segui-los, e são totalmente degradantes.”  

A noção de que a humildade releva para a saúde das organizações foi igualmente expressa por Lars 

Sørensen, líder da Novo Nordisk. Quando interrogado sobre o facto de o salário dos CEOs 

escandinavos ser muito inferior ao dos CEOs americanos, afirmou138: 

 
134 Ketchen et al. (2008). 
135 Mulcahy (2010, p. 10). 
136 Mulcahy (2010). 
137 Sutton (2010, p. 79). 
138 In Ignatious & McGin (2015). 
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“Vi que, na lista de CEOs do ano passado, eu era um dos menos bem remunerados. O meu salário é o 

reflexo do desejo da nossa empresa de ter coesão interna. Quando tomamos decisões, os empregados 

devem fazer parte da jornada e saber que não estão apenas a encher os meus bolsos. E mesmo que eu seja 

um dos menos bem pagos (…), ganho mais num ano do que um operário durante toda a sua vida”.  

Quando lhe perguntaram se era mais fácil liderar quando a diferença salarial entre o CEO e os 

trabalhadores é menor, respondeu139:  

“Sim. Há também outras coisas que afastam os executivos dos empregados, como o facto de os executivos 

usarem jatos privados. Na Novo Nordisk, não os temos (…). Eles transmitem a mensagem aos 

subordinados de que o meu tempo é mais valioso do que o deles. Pode argumentar-se isso, de alguma 

maneira. Mas, filosoficamente, coloca uma brecha entre nós. Não gosto disso”. 

Mesmo Warren Buffett e George Soros, reconhecidos pela sua enorme fortuna e nem sempre 

apreciados, foram assim descritos140:  

“Um traço notável de ambos é um certo tipo de modéstia: o pronto reconhecimento da sua própria 

ignorância e uma igualmente pronta aceitação de que cometem erros”.  

Mandela, de outro planeta, é porventura o exemplo mais paradigmático de como a humildade, 

quando combinada com outras virtudes, é um poderoso nutriente da liderança eficaz. O herói sul-

africano soube reconhecer humildemente derrotas e não hesitou em elogiar os méritos dos seus 

adversários políticos141. Naturalmente, o herói sul-africano não era um “santo”. Mas a humildade 

não implica “santidade”. Aliás, quem anseia ser “santo” rapidamente cai nas teias da soberba. 

 
139 In Ignatious & McGin (2015). 
140 Kay (2010, p. 131). 
141 Friedman (2020); Kets de Vries (2020). 
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Abraham Lincoln, o 16º presidente dos EUA, era igualmente conhecido pela sua modéstia e uma 

grande humildade, combinadas com uma determinação férrea. Reconhecido por ter feito passar a 

13ª emenda constitucional (que aboliu a escravatura) e mantido a integridade territorial e política 

dos EUA, continua a ser amado por muitos dos seus concidadãos. Assumiu erros142 e procurou, 

sistematicamente, aprender com os mesmos. Convidou para a sua equipa de governação os seus 

maiores rivais políticos, por considerar que eram de valia imprescindível para o país143. O seu modus 

operandi terá sido uma fonte de inspiração para Obama144.  

Não se levar demasiado a sério é outro indicador de humildade. Conta-se que um congressista 

obteve uma autorização de Lincoln para que o Departamento de Guerra, liderado por Stanton, 

prestasse apoio num projeto. Quando o congressista se dirigiu a Stanton, este recusou cumprir a 

autorização e afirmou que Lincoln era um idiota por ter tomado essa decisão. O congressista 

regressou, dando conta da ocorrência a Lincoln. Este perguntou-lhe: “Stanton disse mesmo que eu 

era um idiota?” O congressista respondeu: “Sim, e repetiu”. Lincoln terá retorquido145: 

“Se Stanton disse que eu era um idiota, então devo sê-lo, pois está quase sempre certo e normalmente diz 

o que pensa. Vou passar por cima disso e encontrar-me com ele”. 

Naturalmente, estes líderes não se destacam apenas pela humildade. Neles existe uma combinação 

complexa de humildade, autoconfiança, determinação, perseverança, resiliência e um sentido de 

propósito que lhes energiza a vontade e a ação. A humildade é condição necessária, mas não 

suficiente, para se exercer boa liderança. Os nossos estudos discutidos no Capítulo 8 sustentam 

empiricamente esta perspetiva. 

 
142 Algumas das suas expressões sobre os negros seriam, hoje, altamente problemáticas (Blow, 2020). 
143 Goodwin (2005). 
144 Razzaque (2012). 
145 In Carnegie (1932, p. 155). 
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COMENTÁRIOS FINAIS 

Não há líderes, homens ou mulheres, perfeitos. Quem se supõe perfeito está dominado por uma 

grande imperfeição: a vaidade. Parafraseando Lincoln, “uma pessoa que não tem vícios é dotada de 

poucas virtudes”.  Winston Churchill era um homem com vícios. Ele próprio afirmava: “Bebo como 

uma esponja, sofro de insónias e fumo como uma chaminé. É por isso que estou 200 por cento em 

forma.” Hitler tinha outro lema: “Não bebo, não fumo, durmo muito. É por isso que estou cem por 

cento em forma”146. Não será necessário perguntar ao leitor qual destas figuras preferia ter com líder 

– mesmo que não aprecie Churchill. 

Por conseguinte, líder algum é totalmente humilde. Aliás, o que se pavoneia como extremamente 

humilde demonstra quão pouco humilde é. E líderes arrogantes e narcisistas podem, em alguns 

domínios e momentos, dar mostras de humildade147. Portanto, o que descrevemos no capítulo 

seguinte como sendo apanágio de um líder humilde versus de um líder desprovido de humildade é 

uma simplificação destinada a facilitar a explanação.  

 

  

 
146 Expresso/Única, 12 de fevereiro de 2011, p.66. 
147 Owens et al. (2015). 
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CAPÍTULO 3 

Porque a humildade dos líderes importa 

“Se a humildade é tão importante, porque é que os líderes são tão arrogantes?”. 

Bill Taylor148 

“Quando ele afirmou ‘Não sei’, revelou um forte, não fraco, ato de liderança”. 

Karl Weick149 

RESUMO 

Este capítulo discute os motivos que sustentam a relevância da humildade na liderança. O/A líder humilde tem 

consciência das suas limitações, pelo que está mais apto/a a escutar os outros, a procurar conselhos e a aprender com 

os seus próprios erros. Ao valorizar e respeitar os liderados, suscita-lhes sentimentos de segurança e autoconfiança. 

Encoraja a autorreflexão e a aprendizagem. Lida de modo mais saudável com o desaire e a incerteza num mundo 

complexo, incerto, volátil e ambíguo. Desenvolve os liderados e faz esforços para se autodesenvolver. Ajuda a atuar num 

mundo que, sendo global, também requer respeito pela diversidade cultural. A humildade opera como antídoto à húbris 

e à soberba.  

 

NECESSÁRIA, MAS INSUFICIENTE 

A tese de que a humildade é um atributo importante dos líderes pode transformar-se num exercício 

romântico se não for fundamentada. Neste capítulo, ilustramos esses fundamentos. Antes de 

 
148 Taylor (2018). 
149 Sobre a resposta de Warren Bennis quando lhe perguntaram se havia gostado de liderado a Universidade do 
Cincinnati Weick (2001, p. 92). 
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prosseguir, importante reiterar que a humildade é condição necessária, mas não suficiente, para ser 

um bom líder: 

• Um líder humilde desprovido de determinação e perseverança acabará derrotado pela 

consciência das suas fragilidades. Não será respeitado.  

• Um líder dotado de garra, mas desprovido de humildade poderá enveredar ou insistir em 

projetos inviáveis.  

• Diferentemente, um líder humilde e dotado de garra usará essa garra para perseverar 

perante a adversidade e os obstáculos, e fará uso da humildade para fazer uso apropriado da 

determinação. A garra permitir-lhe-á acelerar o “veículo”, a humildade ajudá-lo-á a usar o 

“travão” e a “embraiagem” quando necessário.   

Robert Noyce, fundador da Intel, deu conta da necessidade de combinar vaidade com humildade 

quando lhe perguntaram como se sentia por ser denominado “Pai de Silicon Valley: “Sabe, isso 

deixa-me um pouco vaidoso, mas também um pouco humilde”150. Portanto, o que seguidamente 

discutimos é o potencial contido na humildade dos líderes. Uma abordagem simultaneamente mais 

detalhada e sintetizada é exposta no Quadro 3.1, que sumaria a opinião expressa por quase duas 

dezenas de coaches. No capítulo seguinte, discutimos exemplos demonstrativos das consequências 

da escassez da humildade e da abundância da soberba. Então, no Capítulo 5, mostramos como estes 

argumentos recebem apoio nas investigações. Nos capítulos subsequentes, apresentamos os 

resultados dos vários estudos por nós realizados. 

 

 

 
150 In Bergland (2013). 
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Quadro 3.1 

Dezassete razões pelas quais a humildade é importante nos líderes – uma perspetiva 

integrada151 

• Ajuda a aprender, designadamente com os erros. 

• Ajuda a compreender que não se sabe tudo e que é necessário manter os pés assentes na realidade. 

• Ajuda a descobrir caminhos e possibilidades. 

• Potencia as forças e fomenta a confiança e a lealdade dos outros no líder. 

• Ajuda o líder a estabelecer conexões e a desenvolver relacionamentos positivas com as outras pessoas. 

• Previne os excessos (sobretudo a húbris) que frequentemente acompanham o exercício do poder. 

• Empodera os outros para liderarem. 

• Estimula a curiosidade e a inclinação para escutar os outros. 

• Ajuda a manter o controlo. 

• Incrementa o sentido de responsabilidade.  

• Encoraja a autorreflexão e o autoconhecimento. 

• Comunica aos membros da equipa que o líder é “um deles”. 

• Ajuda a lidar com a mudança e o desconhecido. 

• Permite olhar para fora de si próprio e reconhecer as qualidades e contributos dos outros. 

• Atua como magnete que atrai os outros e os faz sentirem-se importantes. 

• Cria uma atmosfera na qual as pessoas podem mostrar o que são: pessoas imperfeitas realizando trabalho 
imperfeito. 

• Gera sentimentos de admiração e respeito. 

 

DEIXANDO QUE O SUCESSO FALE POR SI 

A líder humilde não alardeia os seus sucessos, antes deixa que estes falem por si. Não faz promessas 

megalómanas. Evita a luz da ribalta que pode toldar-lhe a sensatez necessária à tomada de decisões. 

Não se pavoneando, torna-se mais credível, confiável e respeitada. As pessoas acreditam mais nas 

suas palavras, promessas e planos – pelo que se empenham mais na respetiva implementação. 

 
151 Construído e adaptado de Forbes Coaches Council (2017). 
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Diferentemente, o líder desprovido de humildade autopromove-se permanentemente e pode 

mesmo insuflar os seus sucessos. Procura as luzes da ribalta e toma decisões para se manter no 

centro do palco, mesmo que daí decorram efeitos perversos para a organização e os liderados. Para 

construir o seu império, envereda por aquisições megalómanas de outras empresas, cujo potencial 

fracasso é subestimado. Quando a aquisição se revela um fiasco, procura bodes expiatórios. Não 

hesita em pagar preço exorbitante por uma empresa para vencer um concorrente que também 

pretende a aquisição152. E assim aumenta as probabilidades de fiasco do investimento. Preste-se 

atenção às ilustrações seguintes. 

Quando Sumner Redstone, da Viacom, venceu a contenda com a QVC para adquirir a Paramount, 

em 1994, pagou um preço tão elevado que a cotação das ações caiu a pique e a Viacom ficou 

confrontada com uma dívida devastadora153. Na mesma época, o CEO da Novell, Raymond Noorda, 

ofereceu 1.4 mil milhões de dólares pela WordPerfect, numa aparente tentativa de criar um império 

comparável ao da Microsoft154. Tendo adotado uma abordagem agressiva à cultura e à gestão da 

WordPerfect, a Novell acabou por conduzir a uma hemorragia de talento técnico e de gestão da 

WordPerfect. Menos de dois anos depois, a Novell viu-se forçada a vender a WordPerfect por 124 

milhões de dólares – menos do que 10% do valor pela qual a tinha comprado. 

Os líderes da Enron eram profundamente ambiciosos e construíram um império empresarial 

gigantesco. Mas deixaram de ter (ou nunca tiveram) os pés assentes na terra. Pouco tempo antes do 

colapso que gerou profunda miséria a muitos milhares de pessoas, ainda alardeavam sucessos. 

Produziam espetáculos narrativos155 que combinavam fantasia, autoengano e intenções de enganar 

 
152 Malmendier & Tate (2015). 
153 Malmendier & Tate (2015). 
154 Kroll et al. (2000). 
155 Boje et al. (2004). 
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outros. Os seus líderes desenvolveram húbris. E acabaram, eles também, por provar o veneno que 

criaram. Quando João Rendeiro, fundador e líder do BPP, lançou o livro “Testemunho de um 

Banqueiro: a história de quem venceu nos mercados“, o banco estava a afundar-se156. 

ESCUTANDO OS LIDERADOS 

Eis o que foi escrito por dois investigadores, na Harvard Business Review, a propósito da necessidade 

de as pessoas sentirem conforto em expressar a sua voz nas organizações157: 

“As empresas beneficiam quando os empregados falam francamente. Quando os empregados sentem 

conforto em expressar francamente as suas opiniões, sugestões ou preocupações, as organizações ficam 

mais capacitadas para lidar com ameaças e oportunidades.” 

A probabilidade de os empregados sentirem este tipo de conforto é maior quando o líder adota uma 

postura humilde. O líder humilde escuta os outros, procura o seu conselho e está disponível para 

receber feedback crítico. É capaz de reconhecer os erros, de aprender com os mesmos e de corrigi-

los. Consequentemente, no processo de tomada de decisão, fica mais capaz de recolher informação 

pertinente, relevante e fiável. Quando um projeto está a funcionar mal, é capaz de reconhecer que 

necessita de repensar o caminho e mesmo o objetivo ou o plano. As suas decisões são de melhor 

qualidade. E é capaz de interromper cursos de ação que, se continuassem a ser prosseguidos, 

poderiam conduzir a perdas irreparáveis e ao desastre.  

Diferentemente, o líder soberbo não aceita posições críticas, mata o mensageiro da má notícia, 

desrespeita as pessoas que manifestam discordâncias. Ao rejeitar informação e opiniões críticas, as 

suas decisões acabam por ser de pior qualidade. Não aceita um “não”, pois pretende que a sua 

 
156 Suspiro (2014). 
157 Kakkar & Tangirala (2018). 
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vontade e a sua superioridade sejam incontestáveis. Quando um projeto funciona mal, aponta o 

dedo aos bodes expiatórios. Ou reincide – mantendo a crença na superioridade da sua ação.  

O escândalo que atingiu a Volkswagen, e que lhe custou muitos milhares de milhões de euros e 

danos reputacionais gigantescos, foi fruto de uma cultura de liderança desenvolvida ao longo de 

anos, com laivos de toxicidade. Era uma liderança centralizada, por vezes megalómana, focada em 

objetivos excessivamente ambiciosos (alguns inalcançáveis), incapaz de escutar um “não”. Matava 

o mensageiro da má notícia158. As pessoas tinham medo de “abrir o bico”.  

Esta cultura empresarial caraterizada pela soberba impediu os responsáveis de compreenderem a 

gravidade da ação desonesta que estava a ser praticada desde há muito, quando essa ação começou 

a ser escrutinada nos EUA. Quando os responsáveis da empresa acordaram, já era tarde. As 

autoridades norte-americanas, quando deram conta de que haviam sido enganadas ao longo de 

muitos meses de investigação, não tiveram contemplações. A empresa havia mentido reiterada e 

descaradamente às autoridades. Cometeu o pecado da húbris. Os seus líderes haviam deixado de 

ter os pés assentes no chão. Aproximaram-se tanto do sol que, tal como Ícaro, viram as suas asas 

derretidas. 

RECONHECENDO E RESPEITANDO OS OUTROS 

Gareth Southgate adquiriu especial notoriedade em Inglaterra, como treinador, após alcandorar a 

seleção nacional de futebol ao quarto lugar do Campeonato do Mundo, em 2018. O seu estilo e o 

seu prestígio geraram movimentos entre os seus fãs para que se tornasse o sucessor de Theresa May 

como primeiro-ministro! Adrian Lock, consultor e líder do programa para liderança estratégica no 

Roffey Park Institute, denominou Southgate como alguém “focado em desviar os elogios para a 

 
158 Ewing (2015, 2017). 
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equipa e para a toda a equipa técnica e médica”159.  No Financial Times, escreveu-se que a dose 

notável de empatia e humildade de Southgate gerou o carinho de milhões de fás e representava um 

exemplo para o governo do país160.  

O líder humilde, além de escutar os outros, reconhece os respetivos sucessos e contributos. Partilha 

sucessos e honrarias. Ao serem convidados pelo líder a participar em decisões importantes, e ao 

sentirem-se parte de um projeto coletivo, os liderados sentem-se mais respeitados e 

autoconfiantes. Empenham-se mais na implementação das decisões tomadas.  Respeitando os 

outros, o líder humilde promove um clima de respeito na equipa, fomenta a cooperação e capacita 

a equipa para lidar de modo mais apropriado com problemas e oportunidades161. Um funcionário da 

Apple testemunhou o seguinte acerca de Tim Cook, o CEO162: 

“Para Tim Cook não há perguntas idiotas. Quando me respondia, falava comigo como se eu fosse a pessoa 

mais importante na Apple. De facto, dirigia-se a mim como seu eu fosse Steve Jobs. O seu olhar, o seu tom 

de voz, as longas pausas … esse foi o dia em que comecei a sentir-me mais do que uma peça substituível. 

Eu era uma das dezenas de milhares de partes integrais da Apple”. 

Um artigo publicado no The Washington Post descreveu Cook como um líder que não tolera egos 

insuflados, que está disposto a pedir desculpas quando necessário, que não tem receio de mostrar 

que está errado. Deu ainda conta da disposição de Cook para responsabilizar-se pelos erros da 

empresa, mesmo quando poderia imputá-los aos seus colaboradores163. O que ocorreu com Scott 

Forstall é elucidativo. Forstall era vice-presidente sénior do iOS e a cara do sistema operativo móvel 

da empresa. Quando recusou assinar um pedido de desculpas público por erros cometidos pela 

 
159 In Higginbottom (2018). 
160 Ellison (2018). 
161 Rogers & Ashford (2017). 
162 In Rogers (2018, p. 69). 
163 McGregor (2012). Veja, também, Barboza & Wingfield (2013). 
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empresa na aplicação Maps do IOS 6, Cook assumiu essa responsabilidade. Tim Cook acabou por 

“recomendar” a saída de Forstall por considerar que as pessoas devem ter a coragem de admitir que 

estão erradas. Na sua perspetiva, “a recusa em assinar um pedido de desculpas significa que não se 

é capaz de admitir que se está errado”164. 

Naturalmente, não é possível saber se a alegada humildade de Cook resistirá ao tempo e às 

vicissitudes da função e das circunstâncias. Há ídolos com pés de barro – pelo que ninguém pode 

vaticinar o futuro. Apenas sabemos que essa (atribuída) humildade de Cook tem sido valorizada e 

que os resultados da empresa corroboram essa valia. Sabemos, também, que a Apple prosperou 

após Cook ter sucedido a Steve Jobs. Há mesmo quem afirme que a Apple é hoje mais forte do que 

era com Jobs, e que a humildade de Cook ajuda a explicar essa melhoria165.  

Diferentemente, o líder soberbo adota um padrão desrespeitador: atribui o sucesso a si próprio e o 

fracasso aos outros. Apropria-se das honrarias. Os seus liderados sentem-se desrespeitados e 

adotam uma postura desconfiada e defensiva – embora, para se protegerem, aparentem lealdade e 

espírito de entrega. Tornam-se cínicos e, perante a apropriação pelo líder das suas ideias e 

contributos, retraem-se e evitam apresentar ideias e propostas. Algumas pessoas que trabalharam 

com Steve Jobs queixaram-se desse lado mais negro da estrela empresarial166.  

DESENVOLVENDO OS LIDERADOS 

A líder humilde apoia o desenvolvimento dos liderados e partilha com eles conhecimentos e 

informação. Capacita-os para decisões e funções de maior envergadura. Assim lhes desenvolve a 

autoconfiança e maior otimismo no futuro. Capacita-os para virem a assumir funções de liderança. 

 
164 Yarow (2012). 
165 Higginbottom (2018). 
166 Rego & Cunha (2017). 
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Diferentemente, a líder soberba toma a informação e o conhecimento como fontes de poder pessoal 

que não partilha com os liderados. Estes sentem-se menos capazes de tomar decisões autónomas e 

não desenvolvem o seu próprio potencial.  

O líder humilde é multiplicador de talentos167. É ciente das suas limitações e reconhece e valoriza as 

qualidades dos outros. Portanto, despende tempo a procurar compreender como os talentos de 

cada liderado podem ser aproveitados. Incentiva as pessoas a pensarem por si próprias e a 

expressarem genuinamente a sua voz. Ajuda-as a encontrarem as respostas. Concede-lhes a 

possibilidade de considerarem diferentes possibilidades de ação.  

Diferentemente, o líder soberbo é um diminuidor de talentos. Sentindo-se o centro do mundo e 

resistindo a reconhecer as qualidades das outras pessoas, coarta a libertação das capacidades das 

mesmas. Assume ser possuidor de todas as respostas e que o dever dos outros é implementá-las. 

Adota uma postura sabe-tudo168.  

ABERTURA DE ESPÍRITO 

A líder humilde denota mente aberta. Ao abrir-se a novos paradigmas, é capaz de repensar a 

estratégia, de questionar o status quo e de inovar. Fica mais capacitada para encarar a organização 

e o ambiente competitivo de um modo mais crítico. Mostrando abertura de espírito, assumindo o 

erro e escutando posições críticas, leva os seus liderados a sentirem-se mais livres para emitir 

opiniões francas e mostrar discordâncias. Evitando a adulação, a líder humilde incorre em menores 

 
167 Wiseman & McKeown (2010). 
168 Taylor (2018). 
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riscos de ser bajulada e manipulada por yes(wo)men. É mais recetiva às críticas e está mais disposta 

a mudar quando necessário. A equipa desenvolve maior segurança psicológica169.  

A líder soberba adota uma postura sabe-tudo, não assume o erro nem procura aprender com o 

mesmo. Esquece que as pessoas mais leais são as que lhe transmitem informação crítica – e não as 

que as que a bajulam e lhe dizem o que quer ouvir. Acaba rodeada por bajuladores e perde contacto 

com a realidade. Todos lhe dizem que ela vai soberbamente vestida – embora todos saibam que vai 

nua. Quando as más notícias começam a chegar, fica surpresa e nega a realidade. Pouco tempo 

depois, é apeada do poder. Ou agarra-se ao lugar e destrói a equipa ou organização.  

“QUEM SOU EU?” 

“Conhece-te a ti mesmo”, uma máxima inscrita no Templo de Apolo, em Delfos, é um aforisma 

milenar. Perdurou porque contém sabedoria intemporal. Lembra-nos da nossa mortalidade, que 

somos parte de um todo mais amplo, e que não somos o centro desse todo. O líder humilde esforça-

se por se conhecer a si próprio. Conhecendo as suas forças, está mais apto a aceitar projetos e 

desafios em que possa usá-las. Reconhecendo as suas fraquezas e limitações, está mais disponível 

para se rodear de pessoas que o ajudem a superar essas fragilidades. Prescinde de posições de poder 

para as quais sente que não é competente – ou então prepara-se. Está disposto a aprender com os 

outros e a enveredar por projetos de formação e desenvolvimento. Encara um processo de coaching 

que lhe é oferecido como uma oportunidade para crescer e ser melhor líder. Aceita com satisfação 

e gratidão as possibilidades de formação e desenvolvimento que a organização lhe faculta. 

Diferentemente, o líder tomado pela soberba tem uma visão insuflada das suas forças e não 

reconhece as suas limitações. Não se rodeia de quem supra as suas fragilidades nem faz esforços de 

 
169 Edmondson & Lei (2014). 
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desenvolvimento pessoal (aprender para quê – se sabe tudo?). Rejeita o coaching – excetuando se o 

coach lhe afagar o ego. Leroy Jackson, um americano de uma empresa petrolífera dos EUA, 

prescindiu de formação cultural antes de partir para uma missão de comando das operações da 

subsidiária indonésia170. Seguiu a via da soberba. Entre outras medidas, instituiu uma política 

segundo a qual nenhum americano necessitava de aprender a língua indonésia. Do seu ponto de 

vista, sendo a empresa americana, era necessário que cada empregado pensasse e agisse como tal. 

Adotou outras medidas que feriram o sentido de família dos indonésios. Mostrou soberba. Alienou 

os empregados – e acabou repatriado seis meses depois.  

FRUGALIDADE 

O líder humilde é frugal no uso de recursos e evita a ostentação – do gabinete, do automóvel e de 

outras regalias. Evitando a ostentação, cria mais proximidade social e emocional com os liderados. 

Quando Jorge Bergoglio, agora Papa Francisco, assumiu as funções de arcebispo de Buenos Aires 

(fevereiro de 1998), prescindiu da suntuosa residência episcopal. Não usava o seu gabinete formal 

adjacente à Catedral, pois considerava que os visitantes poderiam sentir-se intimidados e evitar a 

aproximação ao seu “pastor”171. Libertou o motorista a que tinha direito. Usava os transportes 

públicos para visitar as paróquias. Cozinhava as suas próprias refeições. Vestia-se com traje clerical 

normal, prescindindo da indumentária episcopal. Assim visava uma intervenção efetiva junto das 

franjas mais desfavorecidas da população.  

Contraste-se este comportamento com o de Franz-Peter Tebartz-van Elst, bispo alemão descrito 

pela revista The Economist como o bishop of bling (“bispo do luxo”, ostentoso). Foi descrito como 

vivendo uma vida faustosa, usando esplêndidas joias e voando em classe executiva para ajudar 

 
170 Otazo (1999). 
171 Rego & Cunha (2015); Rosales & Oliveira (2013). 
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crianças pobres na Índia172. Este estilo de vida, incompatível com a missão da sua instituição, 

conduziu à sua suspensão. Antes disso, já havia sido criticado com aspereza. Alguém afirmou que 

ele estava “apenas interessado em preservar o poder e os seus privilégios.” Perdera a noção da 

realidade e já não tinha os pés na terra.   

MÃOS À OBRA 

O líder humilde, quando necessário, é capaz de colocar as “mãos na massa”, realizar tarefas 

menores, inclusive no “chão da fábrica” (e.g., atender clientes no hotel; receber chamadas e 

reclamações de clientes; trabalhar na fábrica como operário; conduzir camiões de carga). Desse 

modo, fica mais capacitado para compreender a dificuldade sentida pelos liderados que realizam 

habitualmente essas tarefas. Compreende melhor as necessidades dos clientes173. Toma decisões 

mais condizentes com a realidade e as necessidades. Torna-se mais credível junto dos liderados.  

Ao contrário, o líder soberbo coloca-se num pedestal e alimenta a adulação. Toma contacto com a 

“realidade” através de relatórios que lê na poltrona da sua torre de marfim. Decide em função de 

uma “realidade” fictícia. Os liderados são confrontados com decisões pretensamente “iluminadas”, 

mas que são, de facto, cegas à realidade. Undercover Boss, um reality show (na versão portuguesa, 

transmitida na SIC Radical, a série foi intitulada “O colega misterioso”) em contexto empresarial, 

ajuda a compreender estes riscos174. 

O programa mostra proprietários e líderes de várias empresas que saem do conforto dos seus 

gabinetes e, incógnitos, se “infiltram” nas suas próprias organizações. Vestem a pele de aprendizes 

– que preparam fast food, recolhem lixo, fazem e servem café aos clientes, limpam sanitas, 

 
172 19 de outubro de 2013, p. 27; veja Pereira (2013). 
173 George (2003, 2009). 
174 Extratos de Rego & Cunha (2012). 
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concertam instalações domésticas, ou embalam produtos na linha de embalamento. Os executivos 

alteram a sua imagem, apresentam-se com pseudónimo e uma inventada história de vida, e fazem-

se passar por funcionários inexperientes que necessitam de receber formação de outros 

trabalhadores. Desse modo, no terreno, com as mãos na massa, compreendem melhor o 

funcionamento da empresa e os desafios profissionais e pessoais que os próprios empregados 

enfrentam.  

Frequentemente, os “infiltrados” ouvem confidências dos “formadores” acerca das suas vidas 

privadas – a vida matrimonial, a perda de um filho, a dificuldade em pagar as contas, a recuperação 

após a toxicodependência. Não raras vezes, ouvem comentários sobre o patrão ou o big boss (isto é, 

eles próprios), e sobre a empresa, que jamais esperariam escutar! Larry O’ Donnel, ex-presidente e 

COO da Waste Management, esteve quase a ser “despedido”, logo no primeiro dia, devido à sua 

desastrada incapacidade na recolha de lixo. 

Naturalmente, a “realidade televisiva” não é a “realidade real” que os líderes enfrentam no 

quotidiano. Todavia, a série é um hino a uma realidade indesmentível: por vezes, as lideranças de 

topo de grandes organizações desconhecem a realidade de quem opera no terreno das operações. 

Esses líderes tomam decisões baseadas em folhas Excel, em modelos académicos, ou na última 

moda. Os liderados, mais do que empenhados em prosseguir os objetivos da organização, 

protegem-se de decisões estúpidas tomadas a níveis superiores.  

Jeffrey Pfeffer escreveu que, se os líderes das empresas de aviação comercial conhecessem melhor 

o que efetivamente fazem os colaboradores que estão no terreno das operações aeroportuárias, 

muitas decisões disparatadas que fazem a vida negra aos passageiros não seriam tomadas175. Aos 

 
175 Pfeffer (2007). 
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gurus de programação de voos e aos diretores da Continental Airlines, entretanto fundida com a 

United Airlines, Pfeffer sugeriu que despendessem uma semana no atendimento às reclamações de 

bagagem. Exaustos com as reclamações de clientes irritados e frustrados, acabariam por aprender 

a tomar melhores decisões – argumentou. 

Eis a lição: para conhecerem melhor a realidade, os líderes das companhias de aviação deveriam 

viajar, pelo menos de vez em quando, em classe turística. Os ministros da Saúde deveriam visitar os 

hospitais em condições naturais – e não em visitas guiadas e preparadas para “impressionar”. Os 

líderes das empresas de transportes públicos deveriam usar regularmente os transportes que 

facultam aos seus passageiros.  

A experiência do CEO do Grupo Carlsberg, Cees ‘t Hart, ajuda a compreender a relevância da 

matéria. No seu primeiro dia como CEO, recebeu um cartão de serventia ao elevador176. O cartão, 

que bloqueava o acesso de outras pessoas ao elevador, permitia-lhe dirigir-se diretamente ao seu 

gabinete no vigésimo andar, com vista fantástica sobre Copenhaga. Nos dois meses seguintes, 

enquanto se ia acostumando à função, deu-se conta de algo que o incomodava: via muito poucas 

pessoas. Aquelas com quem se cruzava eram os poucos executivos que também trabalhavam no 

vigésimo andar. Raramente interagia com outros empregados. Decidiu então mover-se para um 

piso inferior, num espaço aberto onde havia uma secretária disponível. Quando o indagaram sobre 

a mudança, explicou:  

“Se não me encontro com as pessoas, não consigo saber o que elas pensam. E se não consigo tomar o 

pulso à organização, não posso liderar eficazmente”177. 

 
176 Hougaard & Carter (2018). 
177 In Hougaard & Carter (2018). 
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A FORÇA DAS FRAGILIDADES 

A líder humilde é mais capaz de partilhar os seus fracassos, dificuldades e frustrações com outras 

pessoas. Partilhando as suas fragilidades, torna-se mais humana – e mais forte. Desse modo, obtém 

apoio social e emocional, liberta-se mais facilmente de emoções tóxicas e é mais capaz de enfrentar 

o futuro com resiliência. Ao partilhar fragilidade e mostrar que quer vencê-la, mostra força. Eis o que 

Rajeev Vasudeva, líder da Egor Zehnder, afirmou numa entrevista ao semanário Expresso178: 

“Se fizermos o exercício futurista de perceber como serão os líderes do futuro, acredito que serão muito 

mais vulneráveis. Não terão todas as respostas, serão muito mais dependentes da sua equipa, trabalharão 

de forma mais colaborativa, delegando responsabilidades, de forma mais influenciadora, permitindo 

verdadeiramente que as ideias surjam e sejam partilhadas. Serão, certamente, muito mais humildes e 

inclusivos e terão também de demonstrar que se motivam com as razões certas. Não podem ser só 

motivados por benefícios pessoais. Terão de perseguir objetivos mais altruístas, como impactar 

positivamente a sociedade, tornando-a melhor. E terão de o fazer porque é isso que as novas gerações de 

talento procuram: uma profissão, uma empresa e um líder que acrescente sentido à sua vida”. 

A líder desprovida de humildade, receosa de mostrar fragilidade, acaba por desenvolvê-la. Imersa 

em desafios, repleta de afazeres stressantes, e gerindo na corda bamba, entra em burnout. 

Renitente a partilhar as suas dificuldades e a obter apoio psicológico, acaba em grande sofrimento 

– associado a graves problemas de saúde física e mental que podem mesmo conduzir ao suicídio179. 

INCOMPLACÊNCIA E APRENDIZAGEM 

O líder humilde não é complacente com o erro e o fracasso. Enfrenta-os e procura aprender com 

eles. Está ciente de que, sendo eles inevitáveis, é preciso assumi-los e aprender com os mesmos. O 

 
178 In Mateus (2018, p. 30). 
179 Diamandis & Bouras (2018). 
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líder humilde também não é complacente com os sucessos. Evita o deslumbramento com os 

mesmos e ajuda os liderados a compreenderem que o sucesso passado não é garantia de êxito 

futuro180. Aceita o sucesso com simplicidade e o fracasso com pragmatismo. Al Guido, Presidente 

da equipa San Francisco 49ers, uma equipa de futebol norte-americano bem-sucedida, foi indagado 

pela Forbes sobre os riscos de complacência com o sucesso, e o que fazia para enfrentar esses riscos. 

Respondeu do seguinte modo181: 

“Posso referir duas coisas. Uma é o medo. Quando falo com estudantes universitários, eles perguntam-

me sempre o que me motiva. Eu digo que é o medo, e isto choca. O medo é uma coisa boa se for usado de 

modo apropriado. Se se tem medo de falar em público, desde que esse medo leve a pessoa a preparar o 

discurso melhor (…), o medo é provavelmente uma coisa boa. Recear o próximo concorrente leva-nos a 

inovar. Leva-nos a ser ágeis. É o mindset de que ‘enquanto estamos lá, ainda não conseguimos’. Esses são 

os líderes que quero ter.  

Existe também o crescimento pessoal. As pessoas deveriam desejar levantar a fasquia. Não me preocupo 

com os erros, porque podem ser bons desde que não sejam feitos múltiplas vezes e se aprenda com os que 

foram feitos. As melhores empresas no mundo fracassam. Têm produtos que fracassam. Se nunca se 

tentar, jamais será bem-sucedido”. 

Ed Catmull, cofundador e presidente dos estúdios Pixar, também afirmou o seguinte numa 

entrevista182:  

“O sucesso espetacular não conduz a uma introspeção profunda, o que gera conclusões erradas. Vemos 

isso a todo o momento, certo? As empresas bem-sucedidas extraem conclusões sobre quão inteligentes e 

boas são, e então uma quantidade significativa delas caiu no precipício porque tiraram as conclusões 

erradas”. 

 
180 Rothberg (2017). 
181 Siang (2016). 
182 In Rao et al. (2016). 
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A Nokia é um caso emblemático destes riscos. A empresa dominou o mercado dos telemóveis até 

quase definhar. Na base do fracasso esteve a complacência com o sucesso e a incapacidade de 

dedicar tempo e recursos à inovação183. O declínio foi facilitado por uma liderança temperamental 

que matava o mensageiro da má noticia184. Faltou humildade para escutar a realidade e aprender 

com os erros. Diferentemente, o evitamento da complacência com o sucesso tem sido apontado 

como uma das explicações para o sucesso da Pixar. Catmull afirma frequentemente que o “sucesso 

esconde problemas” e que o desafio permanente é o combate à complacência185.  

Em oposição a este princípio sensato, a Volkswagen e os seus líderes poderão ter caído na armadilha 

da complacência – toldando-lhes o discernimento para compreender os riscos da fraude que a 

empresa praticava há anos 186. A empresa era bem-sucedida, mas as bases do sucesso eram 

parcialmente fraudulentas. A complacência e a húbris toldaram o discernimento. De facto, o líder 

soberbo pode deslumbrar-se com o sucesso, procurar os frutos da glória e tornar-se complacente 

com as realizações passadas. Há razões para supor que Bill Gross, fundador da PIMCO (uma grande 

empresa de gestão de ativos) e líder bem-sucedido da mesma durante quatro décadas, foi forçado 

a resignar porque a sua arrogância se tornou insuportável. Gross era denominado o “rei das 

obrigações”. Mas – ou talvez por isso – o seu comportamento tornou-se errático. Os seus pares na 

empresa concluíram que Gross se tornou arrogante e paranoico, incapaz de aceitar críticas e avesso 

a que outros tomassem decisões187. Cansaram-se do seu comportamento temperamental188.  

 
183 Doz (2017). 
184 Edmondson (2017). 
185 In Sims (2011). Veja, também, Edmondson (2018). 
186 Ewing (2017). 
187 Tett (2014). 
188 Gapper (2014). 
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Gross adorava as luzes da ribalta, o que lhe terá retirado discernimento189. Chegou ao ponto de, nas 

cartas enviadas aos investidores, descrever com entusiasmo as atividades dançantes com a sua 

mulher (“Travolta teria ficado orgulhoso”190). Chegou mesmo, numa conferência, a usar óculos de 

sol e a comparar-se ao cantor Justin Bieber. Escreveu uma investment letter ao seu gato que havia 

morrido191. Afirmou aos repórteres que era sua intenção convencê-los de que era “o ser humano 

mais amável, corajoso, caloroso e maravilhoso” que eles alguma vez encontraram192. O sucesso, o 

autodeslumbramento e a habituação ao poder conduziram-no à soberba, e esta conduziu-o à queda. 

Tim Maurer anteviu, na revista Forbes, o tombo que viria a ocorrer seis meses depois: 

“O ego, muitas vezes, conduz a uma interessante forma de ignorância. Embora ninguém questione o 

brilhantismo intelectual de Gross, a sua presunção de superioridade pode ser a sua queda”193. 

“Quis ser famoso porque quis ser amado … portanto, prossegui obsessivamente esse objetivo. Shit, é por 

isso que estou a falar consigo agora. (…) Penso que as pessoas que querem ser famosas estão realmente a 

procurar amor”.  

A antevisão concretizou-se. Após ter-se visto compelido a abandonar a PIMCO, Bill Gross juntou-se 

ao Janus Henderson Group. Com carta-branca para tomar decisões e obcecado em bater os seus 

antigos colegas, arriscou excessivamente, ignorando ensinamentos que antes o haviam tornado 

bem-sucedido194. Ademais, viu-se privado de uma equipa de peritos, com voz experiente, similar à 

que tivera na PIMCO. Como um ex-colega afirmou, a autoconfiança de Bill Gross transformou-se em 

húbris (Quadro 3.2), e a suas forças viraram fraquezas195. O sucesso empalideceu. Em entrevista 

 
189 Gapper (2014). 
190 Foley (2014). 
191 Foley & Braithwaite (2014). 
192 McGee (2014). 
193 Maurer (2014). 
194 Brown (2019); Wigglesworth (2019a). 
195 Wigglesworth (2019a). 
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concedida ao Financial Times196, em março de 2019, Gross assumiu que o seu desejo sempre fora 

“vencer, vencer para sempre”. E explicou a razão ao entrevistador:  

Quadro 3.2 

Como detetar um líder que padece da húbris, ou soberba197 

Relação do 
líder: 

Como pensa Como se comporta Ilustrações 

Consigo 
próprio 

Tem uma noção 
grandiosa de si 
próprio. 

• Adota um estilo de comunicação 
grandioso (e.g., recorre a 
superlativos e expressões 
hiperbólicas; expressa uma 
ambição abrangente) 

“Um dos meus colegas graceja 
comigo dizendo que ele gostaria de 
ser o primeiro chefe a ser 
canonizado (…). Devo dizer que, se 
o sistema capitalista tivesse uma tal 
forma de reconhecimento, eu 
sentir-me-ia tentado a candidatar-
me” (Jean-Marie Messier, ex-CEO 
da Vivendi). 

 Sobrestima as suas 
capacidades, o seu 
poder e a sua 
possibilidade de 
alcançar sucesso. 

• Envereda por projetos 
injustificadamente grandiosos.  

• Toma más decisões (das quais 
não se arrepende; sacode a água 
do capote; procura bodes 
expiatórios). 

“Falo comigo próprio, em primeiro 
lugar, porque tenho uma cabeça 
muito boa e tenho dito uma série de 
coisas. (...) O meu primeiro 
conselheiro sou eu próprio – vocês 
sabem, tenho um bom instinto para 
estas coisas” (Trump)198. 

 Considera-se único 
e eternamente 
qualificado para 
gerir a organização. 

• Entrincheira-se (acumula poder; 
agarra-se ao mesmo; resigna 
apenas quando “empurrado”). 

“Com a exceção do grande Lincoln, 
posso ser melhor presidente do que 
qualquer presidente que ocupou 
este cargo” (Trump)199. 

Com os outros Considera-se acima 
da comunidade dos 
humanos normais”. 

 

• Gere pelo medo. Intimida e 
recorre ao bullying. 

• Recusa conselhos. Não aceita 
críticas e “mata” o mensageiro da 
má notícia.  

Jimmy Cayne, ex-CEO do Bean 
Sterns (que viria a falir), decretou 
que apenas ele estava autorizado a 
fumar dentro das instalações da 
empresa. 

Com o mundo Coloca-se acima da 
lei e dos deuses. 

 

• Comete fraudes. Manipula as 
regras e contorna a lei. 

• Despreza as autoridades e os 
princípios éticos (dos quais se 
considera liberto). 

“É preciso compreender que, 
embora o mercado esteja sempre 
certo, não o está todos os dias”. 
(Jean-Marie Messier, enquanto CEO 
da Vivendi, explicando prejuízos 
avultados da empresa). 

 
196 Wigglesworth (2019b).  
197 Construído por Rego (2019a), a partir de Petit & Bollaert (2012). 
198 In Haberman (2016). 
199 Abramson (2017). 
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Gross admitiu, ainda, que a sua queda em desgraça na PIMCO se devera parcialmente ao facto de 

padecer da síndrome de Asperger, não diagnosticada – que o terá tornado “uma pessoa invulgar, 

dominadora, irritada, calma e introvertida”. Lamentou-se ainda das agruras nos afetos: sentia que 

já não era admirado na PIMCO e mostrou incómodo por ter sabido do casamento do seu filho apenas 

através do dentista. Também reconheceu a turbulência do seu divórcio, tendo assumido que usara 

spray com cheiro flatulento para pulverizar a casa que ficou para a ex-mulher! Paradoxalmente, 

confidenciou: “Sou um homem feliz, sou um homem feliz. (…) Isso não significa que as feridas foram 

saradas, mas estou a passar um bom momento”. O jornalista escreveu: “Tenho as minhas dúvidas”. 

Estaria Bill Gross a comunicar consigo próprio?!  

GLOBAL NÃO SIGNIFICA IGUAL 

Pouco dias após Carlos Ghosn ter sido detido no aeroporto de Tóquio, sob acusações de práticas 

danosas para a Nissan e de fuga ao fisco, o Financial Times escreveu que a húbris, ou soberba, é um 

risco permanente para executivos de topo de elevado gabarito: 

“Os custos de fazer negócios em vários continentes são aliviados pela elevada remuneração e pelos 

privilégios, tais como o uso de avião privado e o alojamento luxuoso. Os perigos surgem quando os líderes 

começam a tomar estas regalias como garantidas. Desligam-se das comunidades em que as suas 

empresas estão inseridas e flutuam numa bolha dourada juntamente com outros magnatas 

encasulados.”200 

A humildade é o antídoto para estes perigos. Também ajuda a lidar de modo respeitador e eficaz 

com especificidades culturais de países onde a empresa investe. É um importante facilitador do 

desenvolvimento de competências de liderança global201. Com humildade, um líder é mais capaz de 

 
200 Financial Times (2018, p. 10). 
201 Kanter (2011); Mendenhall et al. (2003). 
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compreender as culturas e os mercados de contextos culturais idiossincráticos, criando melhores 

relacionamentos com clientes, fornecedores, autoridades locais e outros stakeholders. Desse modo, 

fica mais apt0 a responder às necessidades dos clientes e aumenta a aceitação local e a legitimidade 

da empresa para operar.  

Diferentemente, a líder desprovida de humildade pode adotar uma postura etnocêntrica e encarar 

a sua cultura de origem como mais sofisticada do que a do país estrangeiro onde opera. A sua 

arrogância pode contaminar a sua relação com os liderados locais, os clientes e as autoridades. A 

arrogância ajuda a explicar o que ocorreu com a Mercedes-Benz, na China, em 2001. A empresa, ciosa 

do seu prestígio no país, recusou a retoma de uma viatura após reclamação de um cliente. Chegou 

mesmo a ameaçá-lo com processo judicial. Apenas mudou de postura quando o ruído gerado pelos 

meios de comunicação social se tornou ensurdecedor. O impacto mediático fez aumentar a 

quantidade de reclamações, chegando mesmo a formar-se uma associação nacional das vítimas da 

empresa. O líder da empresa na China alegou que o assunto poderia ter sido resolvido com 

“comunicação” – mas lembrou-se disso apenas depois do incidente202. 

O ocorrido com a Apple, em 2013, na China, sugere que a humildade pode ajudar a sarar feridas do 

mesmo teor. A empresa foi fustigada, durante quinze dias, por fortes ataques dos órgãos de 

comunicação social controlados pelo Estado. O Diário do Povo acusou a Apple de “incomparável 

arrogância”203. A empresa foi mesmo ameaçada de penalizações por departamentos 

governamentais. Em causa estava o incumprimento do regulamento chinês que exige tripla garantia 

aos consumidores. O comportamento da Apple foi interpretado como representando menosprezo 

pelo povo chinês.  

 
202 Pu & Que (2004). 
203 Barboza & Wingfield (2013). 
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Tim Cook decidiu então dirigir-se aos consumidores chineses através de extensa carta204. Nela 

apresentou desculpas e reconheceu haver razões para que os consumidores chineses considerassem 

a empresa como arrogante. Explicitou medidas concretas a implementar. Assumiu a necessidade de 

aprender sobre o mercado chinês. Mostrou-se grato pelo respeito e pela importância que os clientes 

em todo o mundo, incluindo na China, tinham para a companhia.  

APRENDENDO E DESAPRENDENDO 

Num tempo em que as organizações necessitam de aprender e ajustar-se constantemente às 

alterações da envolvente, a humildade dos líderes (e de toda a organização) é crucial. Permite que a 

aprendizagem contínua seja a regra. Ajuda a aprender com os erros. Permite olhar para a realidade 

com uma perspetiva realista e não sobranceira ou pretensiosa. Uma líder humilde contagia a equipa 

e torna-a também mais capaz de adotar uma postura mais humilde perante o erro, o fracasso e o 

sucesso. A equipa torna-se um coletivo onde é mais seguro partilhar conhecimento e informação, 

assumir as falhas, pedir ajuda e ajudar, discordar e expor opiniões de modo franco e aberto. 

Diferentemente, líderes arrogantes, narcisistas, egoístas, altivas e presunçosas podem ser uma 

ameaça para as empresas. Tomam decisões megalómanas, negligenciando riscos. Rodeiam-se de 

símbolos de poder (e benefícios principescos) que inibem as pessoas de lhes transmitirem a verdade. 

Perdem, assim, contacto com a realidade e vivem num mundo de fantasia. Apropriam-se dos 

sucessos e descartam-se dos fracassos. Criam climas organizacionais tóxicos que dificultam o 

empenhamento e a dedicação dos colaboradores. Não aprendem com os erros – e, por vezes, não 

têm sequer a noção da ocorrência dos mesmos. Atribuem-se o direito de transgredir as regras que 

se aplicam ao “comum dos mortais”. Desse modo, ferem a confiança dos seus interlocutores e 

 
204 Lee (2013); Yarow (2013).  
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tomam decisões eticamente questionáveis que podem fazer perigar a reputação e a sobrevivência 

da organização. Desrespeitam as idiossincrasias culturais de países onde as suas empresas 

investem, assim perdendo oportunidades de mercado e ferindo a reputação da empresa. 

Pensemos nos escândalos empresariais ocorridos nos últimos anos. Reflitamos sobre a quantidade 

de líderes empresariais prestigiados que, num ápice, perderam o estado de graça ou caíram do 

pedestal (e.g., Mário Conde, do Banesto; Kenneth Lay e Jeffrey Skilling, da Enron; diversos líderes 

portugueses sob alçada da justiça!). O facto de alguns líderes arrogantes serem admirados não 

resulta do facto de serem arrogantes – mas de terem sucesso. Toleramos a arrogância de um líder 

enquanto o seu sucesso perdura. Quando o sucesso se esvai, fazemo-lo cair em desgraça. O 

arrogante Al Dunlap, alcunhado de “motosserra”, foi prezado (tolerado, em alguns contextos) 

enquanto obteve lucros. Mas a sua arrogância obstinada, narcisista e desrespeitadora arruinou 

empresas e a sua própria carreira205.  

CRIATIVIDADE E COMPORTAMENTO INOVADOR  

O papel que a liderança humilde exerce sobre a criatividade dos liderados tem sido destacado por 

várias investigações. Ser criativo significa gerar ideias novas e úteis que permitem enfrentar 

oportunidades e problemas, criar novos produtos e serviços, melhorar processos e gerar inovação 

organizacional. Uma pesquisa206 sugeriu que o líder humilde contribui para a criatividade dos 

liderados porque estes se tornam psicologicamente mais fortes e, daí, mais criativos. O processo 

explica-se do seguinte modo: 

 
205 Kellerman (2004). 
206 Y. Wang et al. (2018). 
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• Quando o líder humilde valoriza os contributos e as forças dos liderados, estes sentem-se 

mais autoconfiantes e acreditam nas suas capacidades de prosseguirem objetivos 

desafiantes. Ao mostrar recetividade às críticas, o líder humilde também estimula a 

determinação dos liderados e impele-os a procurarem caminhos alternativos para lidar com 

problemas e oportunidades. Ao dar mostras de flexibilidade e capacidade de adaptação à 

realidade, o líder humilde também ajuda os liderados a serem mais adaptativos e resilientes, 

e mais otimistas acerca do futuro.  

• Os liderados dotados destas forças são mais criativos porque estão mais motivados, arriscam 

mais e sentem-se mais autoconfiantes na busca de soluções criativas que lhes permitam 

prosseguir os objetivos207. Perante oportunidades e problemas, são mais perseverantes e 

otimistas e, consequentemente, optam por estratégicas mais criativas.  

Outro estudo, realizado em empresas tecnológicas, sugeriu que os líderes humildes encorajam os 

liderados a adotar mais comportamentos inovadores208. Ao observarem que o líder reconhece as 

suas imperfeições, os liderados sentem que, não sendo perfeitos, podem errar quando adotam 

comportamentos inovadores. Diferentemente, quando trabalham para um líder arrogante, os 

liderados temem arriscar, remetem-se ao cumprimento de normas e ordens para se protegerem – 

e, como consequência, adotam menos comportamentos inovadores. 

EFICÁCIA DAS EQUIPAS 

A humidade dos líderes não surte efeitos apenas sobre cada liderado, individualmente. Também 

impacta a equipa como um todo. Neste processo de influência, emergem efeitos coletivos que 

ultrapassam a soma dos efeitos individuais. Por exemplo, indivíduos com modesta autoconfiança 

 
207 Rego et al. (2012). 
208 Zhou & Wu (2018). 
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podem sentir que, quando trabalham conjuntamente sob a batuta de um líder humilde, competente 

e determinado, formam um coletivo autoconfiante imbatível. Pessoas que, individualmente, 

denotam fraco potencial criativo podem contribuir para grande criatividade coletiva se se sentirem 

lideradas por um líder humilde. 

Um estudo209 realizado em várias organizações taiwanesas observou que os líderes mais humildes 

contribuem para a eficácia da equipa porque facilitam os processos de liderança partilhada no seio 

da mesma. Este efeito ocorre porque os líderes humildes convidam os membros da equipa a 

participar nas decisões e mostram-lhes que os seus contributos são valorizados e acolhidos. Ao 

mostrarem disponibilidade para partilhar o poder, os líderes humildes encorajam os membros da 

equipa a assumir papeis de liderança. A liderança partilhada, por seu turno, contribui para a eficácia 

da equipa porque aumenta a coesão e o capital social da equipa, permite a utilização mais eficaz dos 

conhecimentos, capacidades e competências de todos os seus membros, e facilita a aprendizagem 

individual e a coletiva. Naturalmente, este efeito é tanto mais provável quanto mais os membros da 

equipa possuem as necessárias capacidades e competências. 

Outro possível mecanismo explicativo para o impacto positivo dos líderes humildes sobre a eficácia 

das equipas é a aprendizagem destas210. Ao desenvolverem-se e aprenderem, as equipas são mais 

capazes de lidar com problemas e oportunidades, tornando-se mais eficazes. Uma pesquisa211 

realizada com mais de duzentos líderes de uma empresa norte-americana sugeriu, precisamente, 

que os líderes mais humildes estimulam a orientação da equipa para a aprendizagem. Sugeriu, 

 
209 Chiu et al. (2016). 
210 Li et al. (2019). 
211 Owens et al. (2013). 
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também, que esses líderes contribuem para a satisfação e o engagement dos liderados, e diminuem 

a probabilidade de estes abandonarem a organização. 

VACINA ANTI-OMNISCIÊNCIA 

As narrativas em torno dos fatores geradores da eficácia dos líderes e das organizações são, 

frequentemente, romanceadas. “Teorias” perfeitas ensinam os fatores de sucesso e deslumbram 

líderes ávidos por receitas que os conduzam ao trono da excelência e aos patamares da fama. A 

realidade é, todavia, mais crua do que o romance – e requer humildade. Esta é importante para 

compreender que a liderança é um exercício complexo cujos resultados estão, em medida 

considerável, fora do controlo do líder.  

De facto, as causas do sucesso de um líder e de uma organização são múltiplas e nem sempre estão 

sob controlo de quem lidera. O estado da economia nacional e internacional, as movimentações 

sindicais, a vida política e a produção legislativa, o estado anímico dos cidadãos e dos clientes, o 

comportamento das autoridades locais,  o estado da economia internacional, as movimentações 

geoestratégicas na arena internacional, a saúde financeira dos clientes e dos fornecedores, as 

movimentações dos concorrentes, a emergência de um novo player, a bancarrota de um parceiro  – 

eis exemplos de fatores sobre os quais os líderes de uma organização raramente podem exercer 

influência. As fórmulas de sucesso podem vender livros e projetos de formação e consultoria, mas 

raramente aderem à realidade. Phil Rosenzweig, professor no IMD, Lausanne, na Suíça, escreveu212: 

“A verdade é muito diferente: o mundo empresarial não é um espaço de relações causais claras, no qual 

um conjunto de ações conduz a resultados predizíeis, antes é um espaço onde as relações são mais ténues 

e incertas”. 

 
212 Rosenzweig (2007, p. 18). 
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Neste quadro de objetiva incerteza, ambiguidade e volatilidade, os melhores líderes não são os que 

adotam a fórmula de sucesso. São os que reconhecem os limites da sua intervenção, procuram obter 

informação e conselhos, avaliam os dados atentamente, fazem escolhas que maximizam as 

probabilidades de êxito – e, no final, ainda reconhecem que o erro e o fracasso são possíveis. Esta 

postura exige humildade. Requer a coragem para afirmar “não sei” ou “errei”. Rosabeth Moss 

Kanter213, consultora e professora na Harvard Business School, escreveu: 

“Espero que os líderes inteligentes sejam mais atentos aos problemas e que, se cometerem erros, sejam 

capazes de pronunciar as três palavras mágicas [eu estava errado] e adotem as ações corretivas”. 

O líder que, desprovido de humildade, se deslumbra com um êxito e desvaloriza o papel da sorte 

(reitere-se: da sorte!) ou das circunstâncias incorre no risco de persistir na “fórmula”, mesmo quando 

os resultados são menos bons. Diferentemente, a líder humilde sabe que não controla a 

complexidade das situações e adota uma postura de permanente abertura à aprendizagem. Fica 

mais capacitada para, a prazo, obter melhores resultados.  

Poderá um crítico destes argumentos elencar exemplos de líderes cujas empresas obtiveram bons 

resultados. Não é nossa intenção contestar essa evidência. Mas acrescentamos uma indagação: são 

os líderes que causaram esses resultados, ou são os bons resultados que nos levam a imputar elevada 

eficácia aos líderes? Como explicar que líderes entronizados como epítomes da eficácia sejam 

destronados pouco tempo depois quando as suas empresas sofrem perdas – mesmo que as práticas 

da liderança alegadamente eficazes se tenham mantido?  

 

 

 
213 Kanter (2009). 
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Figura 3.1 

A relação imperfeita entre processos de liderança e resultados214 

 

 

 

 

 

 

 

Não contestamos a importância da liderança e reconhecemos que os líderes podem exercer um 

papel importante na vida das organizações. Mas acrescentamos que é necessário manter uma 

postura de humildade para reconhecer que a vida das organizações depende de numerosos fatores 

fora do controlo dos líderes, que os bons líderes podem obter resultados medíocres, e que líderes de 

menor gabarito podem ficar associados a excelentes resultados (veja Figura 3.1). Tal como 

Rosenzweig argumentou215: 

“Os gestores sensatos são céticos quanto a fórmulas [de sucesso]. Sabem que o desempenho é relativo, 

não absoluto, e que fórmula alguma pode seguramente conduzir ao sucesso.  Afinal de contas, se todas as 

empresas seguissem a mesma fórmula, todas elas seriam bem-sucedidas? Claro que não. Ademais, dado 

 
214 Adaptada de Edmondson (2018, p. 175). 
215 Rosenzweig (2007, p. 17). 
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que o desempenho é relativo, as empresas são bem-sucedidas quando fazem coisas diferentes dos rivais, 

o que significa que devem fazer escolhas sob condições de incerteza, o que por seu turno envolve 

inevitavelmente riscos”. 

Dado que, por definição, as fórmulas de sucesso não envolvem riscos – caso contrário, não seriam 

fórmulas – é impossível identificar fórmulas de sucesso para a liderança. A consciencialização dessa 

realidade requer humildade. O CEO Report, um trabalho realizado com mais de 150 CEO, deu conta 

de que muitos CEO estão cientes dessa realidade. O estudo indagou os CEO sobre como haviam 

desenvolvido as suas competências para o exercício da função de topo. Alguns alegaram que os 

fracassos haviam sido mais instrutivos do que os sucessos. Segundo o relatório, “houve um forte 

elemento de sorte, oportunidade, casualidade e ‘estar no lugar certo no momento certo’ no 

desenvolvimento desses líderes”216. 

UMA VIRTUDE DIFÍCIL 

A humildade é uma virtude difícil. Admitir os próprios erros e assumir uma postura humilde pode ser 

problemático em contextos de grande competição transformados em “ninhos de víboras”. Se não 

for complementada com outras qualidades (e.g., capacidade para compreender e usar o xadrez de 

poder da organização), a humildade pode conduzir à exaustão emocional217 e dificultar a ascensão 

na escada da hierarquia e do poder. Sendo menos visível e atribuindo justamente os créditos a outras 

pessoas, uma líder humilde pode perder oportunidades de promoção, sobretudo se os seus 

concorrentes forem exímios no jogo das influências e da gestão de impressões. O risco pode ser 

ainda maior se esses concorrentes forem suficientemente sagazes para aparentarem humildade 

que, realmente, não possuem.  

 
216 Saïd Business School & Heidrick & Struggles (2015, p. 27). 
217 Yang et al. (2019). 
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A humildade pode também suscitar uma imagem de fraqueza se não for complementada com 

coragem, perseverança e integridade. Ademais, o excesso de humildade pode levar a líder a perder 

credibilidade se assumir frequentemente a sua ignorância. Enunciando de modo distinto: se 

queremos assumir uma postura humilde, convém que sejamos reconhecidos como competentes! 

Caso contrário, as pessoas atribuirão a nossa humildade à nossa incompetência218! As expressões de 

humildade podem também conduzir a líder a ser acusada de hipocrisia, e os liderados a responderem 

adversamente, se essas expressões não forem genuínas219. 

O excesso de humildade pode também conduzir à perda de ambição e gerar comportamentos 

abusivos por parte dos adversários mais competitivos e maquiavélicos. Por conseguinte, além da 

humildade, importa possuir sensatez e prudência que evitem transformar a demonstração de 

humildade em fraqueza e perda de credibilidade. O segredo radica na conjugação de humildade e 

“garra”. Os melhores líderes são humildes e determinados220. São humildes e ambiciosos. São 

humbiciosos221, uma matéria discutida nos estudos contemplados no Capítulo 8 deste trabalho. 

Finalmente, a humildade é uma virtude difícil porque, paradoxalmente, pode tornar-se arrogante. 

Golda Maier, ex-primeira ministra israelita, terá afirmado: “Não seja tão humilde; você não é assim 

tão importante”. Ralph Waldo Emerson (1803-1882), famoso escritor, filósofo e poeta norte-

americano, havia feito idêntico juízo: “Os extremos tocam-se, e não há melhor exemplo disso do 

que a altivez da humildade”. Frank Lloyd Wright (1869-1959), arquiteto, escritor e educador norte-

americano, também havia afirmado, com alguma ironia: “Cedo na vida, tive que escolher entre a 

 
218 Choi & Mai-Dalton (1999); Yuan et al. (2018). 
219 Bharanitharan et al. (2020); Qin et al. (2020). 
220 Collins (2001). 
221 Rego & Cunha (2014); Taylor (2008, 2011). 
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arrogância honesta e a humildade hipócrita. Escolhi a arrogância honesta e ainda não vi razões para 

mudar”. 

COMENTÁRIOS FINAIS 

Atendendo ao teor altamente competitivo de muitas arenas organizacionais, e ao exigente papel 

dos líderes, a apologia da humildade pode parecer um contrassenso ou uma ingenuidade 

académica. Todavia, se considerarmos a humildade como a capacidade para “manter os pés 

assentes na terra”, a humildade é crucial para ser um líder eficaz – especialmente se essa qualidade 

for combinada com coragem, prudência, perseverança e sabedoria.  

Naturalmente, desenvolver humildade é difícil. Qualquer pessoa em posição de liderança, ou que 

alcance uma posição de notoriedade, é tentada pela presunção e pela arrogância. Essa tentação é 

reforçada pelo facto de os colaboradores (e outros interlocutores) se inibirem de serem francos com 

os seus líderes. Mas é precisamente para contrariar essas razões e tentações que a humildade de um 

líder é crucial. O líder que pretende diminuir os riscos de arrogância e manter o contacto com a 

realidade não pode permitir que o seu discernimento seja corrompido pelos bajuladores. Importa 

que encontre modos de escutar e ver a realidade. Que não descure a importância dos “sábios-tolos”, 

os que lhe dizem a verdade. Que suscite nos liderados o sentimento de confiança necessária para 

que se sintam confortavelmente “tolos” a dizerem-lhe a verdade. Caso contrário, a soberba poderá 

desenvolver-se – matéria que discutimos no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 4 

Consequências da soberba 

“A húbris era considerada um crime na Atenas clássica, porque poderia destruir uma instituição”. 

Frank Partnoy222 

“Os perigos surgem quando os líderes começam a tomar estas regalias como garantidas. 

Desligam-se das comunidades em que as suas empresas estão inseridas e flutuam numa bolha 

dourada juntamente com outros magnatas encasulados”. 

Financial Times223 

RESUMO 

Enquanto o capítulo anterior aborda as vantagens da humildade nos líderes, este discute como a soberba contribui para 

destruir os próprios líderes, assim como liderados, equipas e organizações. O veneno pode desenvolver-se em meios 

empresariais, políticos, militares e sociais. O capítulo mostra que, se outras razões não houvesse, as consequências 

perversas da soberba seriam suficientes para estimular a humildade nos líderes – ou, pelo menos, para ajudá-los a 

prevenirem-se contra a húbris, a doença do poder. 

 

HÚBRIS 

O que ocorre quando os líderes desenvolvem a soberba e deixam de ter os pés assentes na terra? A 

evidência é abundante. Raramente as consequências nefastas afetam apenas o próprio líder. A 

soberba dos líderes de topo pode contaminar toda a organização – com consequências perversas 

 
222 Partnoy (2008, p. 13). 
223 Financial Times (2018, p. 10). 
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para a mesma, os seus clientes e os seus empregados. Quando a maleita afeta líderes de grandes 

organizações e de estruturas políticas, os efeitos podem ser ainda mais perversos224: 

“A húbris é um cocktail potencialmente perigoso de excesso de confiança, excesso de ambição, arrogância 

e insolência (…). É uma doença dos poderosos e bem-sucedidos que, quando aliada ao desprezo pelo 

conselho e pelas críticas dos outros, leva os líderes a ultrapassar os limites (…). Consequentemente, a 

húbris tem o potencial para destruir carreiras, organizações e setores inteiros; se não for controlada, a 

liderança hubrística pode minar instituições, ameaçar o bem-estar social e desestabilizar a segurança 

global (…).” 

A soberba conduz a decisões excessivamente arriscadas, por vezes megalómanas. Impede os líderes 

de arrepiarem caminho quando um projeto se revela um fracasso ou é inviável. Conduz a 

sentimentos de impunidade. Torna os líderes de tal modo autoconfiantes e otimistas que perdem o 

contacto com a realidade. Torna-os abrasivos perante as pessoas que deles discordam e que lhes 

dizem “não”. Impede-os de escutarem opiniões e procurarem conselhos. Os líderes arrogantes 

matam o mensageiro da má notícia, rodeiam-se de quem lhes diz o que gostam de ouvir, e acabam 

por viver num mundo inexistente. Avaliam de modo exagerado as qualidades positivas das suas 

práticas de gestão225.  

A doença pode atacar todos os que exercem poder, inclusive os mais insuspeitos. Thomas Jefferson, 

terceiro presidente dos EUA, principal autor da declaração de independência do país, e um dos seus 

principais pais fundadores, escreveu em 1887, antes de ter sido eleito presidente: “Se tivesse que 

decidir entre ter um governo sem jornais ou jornais sem governo, não hesitaria um momento em 

preferir ter jornais sem governo”. Todavia, quando foi criticado pela imprensa, usou o seu poder para 

 
224 Sadler-Smith et al. (2017, pp. 525-526). 
225 Sadun e al. (2017). 
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censurá-la e perseguir os críticos. Durante e após o seu mandado, disse “cobras e lagartos” dos 

jornais226.  

Nas secções seguintes, recorremos a vários exemplos para dar conta de como os riscos da soberba 

estão presentes no mundo empresarial, mas também nas esferas política, militar e mesmo social. 

Os casos seguidamente expostos remetem-nos invariavelmente para a necessidade de os líderes se 

consciencializarem de que são mortais, escutarem os outros, assumirem “não sei” e rodearem-se de 

quem lhes diz a verdade.  

A QUEDA DE UM HERÓI 

Carlos Ghosn é, porventura, o caso recente mais ilustrativo dos perigos da soberba. No Japão, país 

pouco atreito a venerar o que vem de fora, foi idolatrado como salvador da Nissan, quando esta se 

encontrava às portas da morte227. Foi o grande mentor da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, que 

liderou. Com presença frequente no Fórum Económico Mundial de Davos, o super-herói teve 

mesmo direito a banda-desenhada, a manga japonesa, uma honraria escassa no Japão. Transportou 

a tocha olímpica nos Jogos do Rio de janeiro, em 2016. Os empregados procuravam-no para lhe 

pedir autógrafos228. Os paparazzi perseguiam-no229. Homens de negócios japoneses, desejosos de 

imitá-lo, perguntavam-lhe onde ele havia adquirido os seus fatos e os seus óculos de sol 

retangulares230. Foi agraciado pelo imperador do Japão pelo caráter extraordinário das suas 

contribuições. O Líbano, país de origem da família e onde Carlos Ghosn despendeu anos de infância, 

estampou a sua face num selo de correio. 

 
226 Bever (2017) 
227 Rich (2018); Tsang (2018). 
228 Gelles & Rich (2018). 
229 Chozick & Rich (2018). 
230 Chozick & Rich (2018). 
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Caiu do pedestal em finais de 2018 sob acusações de fraude fiscal e uso indevido de recursos da 

empresa. Foi detido pelas autoridades japonesas quando chegou a Tóquio num avião privado que 

ele já via como seu231. O seu estilo autocrático e os gastos sumptuosos a que se acostumara 

começaram então a ser reprovados na praça pública. O jornal Expresso Diário, em 19 de novembro 

de 2018, resumiu o sucedido232: 

“O seu salário exorbitante sempre fora tema de controvérsia. Mas o currículo imaculado e os resultados 

imbatíveis justifica[va]m tudo. Até esta segunda-feira, o dia em que o estatuto de intocável de Carlos 

Ghosn (…) sofreu um duro revés com a suspeita de evasão fiscal no Japão. Carlos Ghosn foi interrogado e 

detido, depois de as autoridades japonesas terem realizado buscas na sede da Nissan e noutros locais 

relacionados com o grupo. O gestor é suspeito de ter declarado durante vários nos ‘rendimentos inferiores 

aos reais’, ocultando uma parte do salário na contabilidade da empresa”. 

Jack Ewing escreveu no The New York Times, poucos dias depois, que a queda do super-herói pode 

ter resultado de lutas de poder que o apanharam com o pé em falso233. Hiroto Saikawa, outrora 

protegido de Ghosn, afirmou que o comportamento do seu antigo mentor era intolerável. Afirmou, 

também, que mesmo que o alegado crime fiscal não fosse provado, Ghosn deveria ser afastado. 

Condenou o longo período de permanência de Ghosn no poder e expressou sentimentos de 

desânimo, frustração e indignação pela conduta do outrora ídolo234 .  

O super-herói conquistara a alcunha de cost killer – um cortador de custos. Não gostava da 

expressão. Mas quando o Financial Times o abordou, Ghosn afirmou a propósito da alcunha: “É sexy. 

Há sangue nela, há maldade”. Esta resposta ajuda a compreender como a sua propensão para os 

 
231 Lewis et al. (2018). 
232 Ferreira (2018). 
233 Ewing (2018a). Veja, também, Tsang (2018). 
234 In Lewis et al. (2018, p. 7). 
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gastos faustosos se tornara antológica, pelo menos à luz dos cânones do Japão235. Gastou 200 

milhões de dólares (cerca de 175 milhões de euros) para que a Nissan fosse um dos patrocinadores 

dos Jogos Olímpicos, em 2016, no Rio de Janeiro. Em 2017, pagou o equivalente a 775 mil euros a um 

seu amigo libanês para criar uma estátua (“Rodas da Inovação”) que viria a ser colocada à entrada 

da sede da empresa, em Yokohama. Em 2016, alugou o Palácio de Versalhes para celebrar 

faustosamente o seu segundo casamento, no dia do 50º aniversário da sua noiva. A festa foi 

inspirada em “Maria Antonieta”, o filme de Sofia Coppola. 

A Nissan pagava mansões, em vários países, para albergar Ghosn. Segundo a sua filha mais velha, a 

empresa proporcionava esses benefícios ao pai para “maximizar a sua produtividade”236. No 

entanto, as casas haviam sido compradas por uma subsidiária da empresa estabelecida na Holanda. 

Uma fonte próxima da investigação levada a cabo pelas autoridades japonesas alegou que o facto 

de a subsidiária ter comprado casas para uso pessoal de Ghosn, em vez de financiar startups na área 

dos automóveis, levantou suspeitas junto dos auditores internos da própria Nissan237. 

A exorbitante remuneração de Ghosn também fora, diversas vezes, tema de grande controvérsia. 

Em 2017, ganhou o equivalente a 15 milhões de euros, provindos da Renault, da Nissan e da 

Mitsubishi. O montante correspondeu a quase 11 vezes a compensação do chairman da Toyota238. 

Emanuel Macron, quando em 2016 era ministro das Finanças de França – país que detém uma 

parcela significativa de ações da Renault – pressionou a empresa para reduzir a compensação de 

Ghosn239. O herói merecia ser bem pago, mas havia ido “longe de mais”240. Argumentou 

 
235 Chozick & Rich (2018). 
236 In Chozick & Rich (2018, p. A1). 
237 Chozick & Rich (2018). 
238 Chozick & Rich (2018). 
239 Gelles & Rich (2018); Tsang (2018). 
240 Gelles & Rich (2018). 
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publicamente que era mal remunerado. E quando o Financial Times o interrogou, em meados de 

2018, sobre se era bem-pago, respondeu, a sorrir: “Não ouvirá qualquer CEO afirmar ‘recebo 

compensação em excesso’.”241. Estas declarações foram interpretadas, no Japão, como descaradas. 

Mesmo em França, a reação foi adversa. Pierre-Henri Leroy, líder da Proxinvest, um grupo 

consultivo, afirmou: “Achamos que alguém que aufere 240 vezes mais do que o salário mais baixo 

dos empregados está fora de controlo”242. 

É provável que o outrora herói tenha deixado de ter os pés na terra e desenvolvido a húbris243 – a 

doença do poder. Ter-se-á sentido infalível e insubstituível244. E, quando chegou o momento, os seus 

opositores “mataram César”, a expressão usada por um analista japonês para descrever a explosão 

da “bomba”245. A reportagem que o The New York Times publicou em finais de 2018, pouco tempo 

após a queda da estrela, alegava246: 

“O que não faz sentido para os amigos e a família de Ghosn é que um homem com um talento sobrenatural 

para ver todos os ângulos – fosse a mexer-se na burocracia japonesa, a gerir ministros franceses ou a 

desenhar um utilitário desportivo de dimensão média – não tivesse percebido o que aí vinha. Talvez, 

teorizaram, fosse o jet leg e os 100 dias anuais que passava num avião”. 

A teoria ajuda a reconfortar a família e os amigos. Mas a queda do ídolo tem outra origem: voou 

demasiado alto e, tal como Ícaro, aproximou-se excessivamente do sol. Foi então que as asas lhe 

derreteram. Os sinais czaristas de Ghosn haviam emergido antes da queda. Desenvolveu a húbris.  

Foi destruído pela sua própria soberba247. Escapou à justiça japonesa através de um processo 

 
241 Khalaf (2018). 
242 In Chozick & Rich (2018, p. A1). 
243 Financial Times (2018). 
244 Financial Times (2018, p. 10). 
245 In Lewis (2018, p. 7). 
246 In Chozick & Rich (2018, p. A1). 
247 Buruma (2020). 
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rocambolesco, tendo-se refugiado no Líbano. É provável que tenha saído do Japão escondido numa 

caixa usada para transportar instrumentos musicais248. 

Compare-se a descrição do estilo de Ghosn com a de Richard Fuld, que liderou o falido Lehman 

Brothers durante década e meia. Lawrence McDonald, ex-vice-presidente da instituição, afirmou 

num depoimento a propósito de Fuld249: 

“O seu motorista telefonava para a receção no Lehman Brothers, a receção acionava um botão, e um dos 

elevadores do lado este do edifício ficava cativo. Um segurança chegava e guardava o elevador até que 

Fuld chegasse pela porta traseira. Fuld chegava (…) havendo apenas um percurso de 5 metros durante o 

qual o rei Fuld era exposto à ralé (…). No Lehman Bothers, ou baixava a cabeça e mantinha o emprego, ou 

perdia ambos”. 

Frank Partnoy escreveu um artigo no Financial Times cujo título indagava: “Será a húbris o nome de 

Richard Fuld?”250. Segundo o texto, o temperamental Fuld ascendera ao topo do Lehman Brothers 

através da luta pelo poder e do exercício intimidatório do mesmo. Banqueteara-se com faustosa 

compensação e, com o decurso do tempo, perdera contacto com os empregados, os clientes e a 

missão da instituição. Ignorara sinais acerca dos perigos de produtos financeiros derivados. Quando 

surgiram questões sobre a exposição do banco ao crédito subprime, estava na Índia e não deu a cara 

em público. Em vez de responder diretamente às alegações de que a instituição estava 

sobreavaliada, incumbiu Erin Callan, sua Chief Financial Officer, de tranquilizar os investidores. 

Perante as críticas que os comentadores lançaram à resposta de Calan, demitiu-a abruptamente. 

 
248 Lewis & Inagaki (2020); Neate (2019). 
249 https://www.pbs.org/newshour/show/a-look-back-at-the-collapse-of-lehman-brothers. Veja, também, Clearfield & 
Tilcsik (2018, p. 169) 
250 Partnoy (2008). 
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Demitiu também Joe Gregory, seu amigo e braço direito durante três décadas, que Fuld insistira viria 

a ser seu sucessor. 

Em plena crise, proclamou enfaticamente que o pior da mesma já teria passado. Numa reunião anual 

de bancos, acusou os short sellers de serem responsáveis pelo declínio da cotação do banco e 

prometeu que lhes causaria mossa. Jim Cramer, um comentador de televisão, denominou-o 

“venenoso” e colocou-o no seu “Muro da Vergonha”. 

UMA DESINTEGRAÇÃO DOLOROSA 

Thomas Middelhoff, ex-CEO do grupo de comunicação social Bertelsmann (e de outras 

organizações como a Arcandor e o Thomas Cook Group), foi descrito como a “corporização de uma 

nova geração de líderes germânicos autoconfiantes (…) que estão a fazer meganegócios nos 

EUA”251. Era conhecido pelos gastos sumptuosos, a arrogância e um grande ego.  Acabou 

incriminado por fraude e perdeu riqueza, liberdade e reputação. A sua “família perfeita” 

desintegrou-se. Quase morreu na cadeia depois de ter contraído uma doença incurável. 

O Financial Times entrevistou-o após ter saído da prisão. Middelhoff assumiu que a fragilidade maior 

do seu caráter havia sido a vaidade, a busca constante pela atenção pública e um forte desejo de 

estar na ribalta. Afirmou que, ao longo dos anos, se tornara um narcisista atraído pelo prazer e pelo 

estilo de vida esbanjador. Quando o entrevistador comentou como é difícil mudar o caráter, 

Middelhoff replicou que estava a monitorizar-se fortemente e que perguntava a si mesmo: “Estou a 

tentar dominar a conversa?”. Ou “Estou novamente a tentar mostrar que sei mais do que os 

outros?”. 

 
251 Storbeck (2018, p. 3). 
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O ponto de viragem terá ocorrido quando começou a desenvolver consciência de si próprio. O 

momento-chave terá sido aquele em que se viu completamente nu em frente ao guarda prisional. 

Reconheceu que essa experiência fora “apavorante”, mas, simultaneamente, uma lição: “Não se 

pode sobreviver num tal ambiente se se rejeita constantemente a situação e se tem pena de si 

próprio”. Também afirmou que, ajudado pela redescoberta da fé, “havia aprendido muito sobre 

humildade e emoções”. 

A QUEDA DO “MESTRE DO MUNDO” 

A maleita afeta, de idêntico modo, os líderes de outros setores. Jean-Marie Messier, então CEO da 

Vivendi Universal, é um caso paradigmático252. Construiu um império mediático que ambicionava 

eclipsar os maiores players norte-americanos e destronar Rupert Murdoch. As suas ambições 

estavam ao nível da remodelação faraónica de 17.5 milhões de dólares num duplex que a empresa 

havia comprado para seu usufruto. A sua alcunha era J6M: Jean-Marie Messier, moi-même, maître 

du monde” – Jean-Marie Messier, eu mesmo, mestre do mundo253. Jacques Chirac, o então 

presidente da república de França, afirmou que J6M padecia de “aberração mental”. Marc Viénot, 

um membro do board da empresa, descreveu o projeto de Messier (que envolveu mais de 100 

milhões de euros de aquisições) como “infantil”. 

No ano fiscal de 2001, a empresa sofreu prejuízos de 14 mil milhões de euros. Pouco tempo depois, 

em fevereiro de 2002, na sequência de uma queda sem precedentes da cotação das ações, Messier 

declarou: “É preciso compreender que, embora o mercado esteja sempre certo, não o está todos os 

dias”. Um mês depois, proclamou: “A Vivendi está numa forma melhor do que boa”. No mês de 

junho, a Moody’s desceu o rating da empresa para “lixo” e Messier foi forçado a resignar. O pedido 

 
252 Descrição baseada em Petit & Bollaert (2002). 
253 Johnson (2009). 
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de indemnização de 21 milhões de euros, que ele próprio pediu por ter sido afastado, foi-lhe negado. 

Em 2002, os prejuízos da empresa cifraram-se em 23 mil milhões de euros. 

J6M foi multado em 1 milhão de dólares pela SEC (Securities and Exchange Commission) e proibido 

de exercer funções diretivas, durante 10 anos, nos EUA. Num livro que posteriormente publicou (“O 

dia em que o céu caiu sobre a nossa cabeça”), J6M apresentou sugestões para salvar o capitalismo 

do ataque dos “assassinos” – do seu ponto de vista, os especuladores sem escrúpulos e as agências 

de rating que derrubaram a Vivendi! 

PERIGOS DA PANELA DE PRESSÃO 

Exemplo ainda mais emblemático dos perigos da escassez de humildade pode ser encontrado no 

escândalo Wells Fargo, que rebentou em 2015-2016. A Wells Fargo era, até então, uma instituição 

financeira prestigiada e reconhecida pelas suas práticas conservadoras e de responsabilidade 

social254. Para o The Wall Street Journal, em julho de 2015, era o banco mais valioso do mundo255. O 

Community Bank, um segmento importante da instituição, havia implementado medidas para 

pressionar os balcões e os seus funcionários a focarem-se em objetivos de vendas altamente 

agressivos. A gestão de topo admitia que 50% das regiões não conseguiriam alcançar os objetivos 

que lhes eram atribuídos256.  

Dentro desta “panela de pressão”257, os empregados receavam ser despedidos. Para alcançarem 

objetivos e, assim, obterem dividendos ou simplesmente manterem os postos de trabalho, milhares 

de empregados abriram milhões de contas em nome dos clientes, sem conhecimento destes, mas 

 
254 Edmondson (2018). 
255 Brown & Worthington (2017). 
256 Independent Directors of the Board of Wells Fargo & Company (2017). 
257 Reckard (2013). 
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com custos para eles. Cartões de crédito foram emitidos sem que os clientes os tivessem solicitado. 

E, quando o cliente se queixava, a culpa era atribuída aos computadores ou ao facto de haver outro 

cliente com nome similar. Assinaturas de clientes foram forjadas258.  

Em síntese: perante objetivos agressivos, cujo alcance era muito difícil, os empregados da Wells 

Fargo perderam defesas éticas. Muitos deles perderam também os seus empregos! Perante o 

escândalo, que gerou pesadas multas e enormes prejuízos reputacionais, a empresa decidiu mesmo 

eliminar os objetivos de vendas dos seus produtos de banca de retalho259. 

A investigação realizada sugeriu que a raiz do problema não estava propriamente (ou sobretudo) na 

desonestidade intrínseca dos empregados que acabaram despedidos, mas antes nas práticas de 

liderança e gestão. Carrie Tolstedt, a líder do Community Bank, havia negligenciado os riscos 

associados aos objetivos agressivos. Não gostava de ser contrariada nem de ouvir a má notícia. Não 

aceitava um “não”. Criou uma cultura de medo no seio da qual as pessoas receavam expressar 

opiniões contrárias à sua260.  

Tolstedt criou a sua própria ilha: rodeou-se de pessoas que reforçavam as suas ideias e impedia que 

informação negativa sobre o Community Bank fosse veiculada para a liderança de topo da Wells 

Fargo. Nem mesmo a dimensão dos despedimentos de empregados por razões éticas era conhecida 

ao mais alto nível. Tolstedt protegia-se, continuava a veicular a imagem de líder capaz de obter 

resultados. Tinha tal reputação e era de tal modo apreciada pelo CEO da Wells Fargo que ninguém 

se atrevia a questioná-la. Enquanto eram demitidos milhares de empregados por fraude, Carrie fruía 

de bónus de milhões de dólares. 

 
258 Reckard (2013). 
259 Independent Directors of the Board of Wells Fargo & Company (2017); Ochs (2016). 
260 Edmondson (2018). 
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Quando o tumor foi descoberto, já era tarde. Carrie deixou o Community Bank em 31 de julho de 

2016, com choruda compensação. Tinha perdido discernimento para compreender os riscos 

resultantes das suas (até então bem-sucedidas) práticas de liderança. Os danos reputacionais da 

instituição foram enormes. As punições atingiram muitas dezenas de milhões de dólares261. 

O PERIGO DO SUCESSO  

O que ocorreu com o declínio da Nokia não incorpora a gravidade moral e ética que o caso Wells 

Fargo representa. Mas não deixa de ser fruto, em parte, da escassez de humildade e da presença da 

húbris. A empresa parece estar hoje em fase de recuperação com a adoção de uma abordagem mais 

humilde262. Mas nada se compara ao estrelato de que fruiu até meados dos anos 2000. No final dos 

anos 1990, liderava o mercado dos fabricantes de telemóveis263. Em 2007, fruía de quase 50% da 

quota de mercado dos smartphones264. Todavia, em pouco tempo, a empresa quase caiu no 

precipício, incapaz de lidar com a emergência exponencial desses equipamentos. Em 2012, havia 

perdido 75% do seu valor de mercado. Em setembro de 2013, acabou por vender o negócio de 

smartphones à Microsoft.  

Na raiz do problema podem ter estado, entre outros fatores, uma cultura de medo instigada por 

uma liderança de topo temperamental que inibia as os gestores intermédios de dizerem a verdade 

e veicularem a má notícia265. A ameaça competitiva provinda de empresas como a Apple, a Google 

ou a Samsung não foi enfrentada com “os pés assentes na terra”. Os líderes de topo receavam 

comunicar a severidade da ameaça aos gestores intermédios, e temiam admitir publicamente a 

 
261 Brown & Worthington (2017). 
262 Edmondson (2018). 
263 Edmondson (2018). 
264 Doz (2017); Wray (2009); Vuori & Nuy (2016). 
265 Edmondson (2018); Vuori & Nuy (2016). 
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inferioridade competitiva do sistema operativo da Nokia, o Symbian. Os gestores intermédios, por 

seu turno, estavam mais preocupados em agradar ao topo e comunicar-lhe boas notícias do que em 

comunicar a verdade sobre a realidade.  

A arrogância e a soberba também exerceram um papel fundamental no declínio da empresa. Um 

consultor sénior para a estratégia afirmou que os gestores intermédios, enleados pelos processos 

internos e “protegidos da verdade desagradável” pela liderança de topo, não receavam os 

concorrentes, sentiam-se hiperconfiantes e acreditavam que a Nokia estava dotada de qualidades 

superiores266. Afirmou, também, que empresa sempre se comportara como uma das mais 

arrogantes. Colin Shaw escreveu que, num encontro com a Nokia quando o iPhone foi lançado, se 

deu conta de que os líderes de topo haviam metido a cabeça na areia267. Alegavam que a bateria do 

iPhone era má e que os consumidores virariam as costas ao produto logo que se apercebessem disso. 

Eis a lição extraída por Shaw268: 

“Ignorando a inovação trazida pela Apple e a importância de criar lealdade emocional no consumidor, a 

Nokia sofreu de um caso agudo de húbris”. 

O sucesso conduziu à húbris, e poucos indicadores são porventura tão simbólicos quanto o bónus de 

18.8 milhões de euros atribuído a Stephen Elop (CEO entre 2010 e 2014), aquando da venda do 

negócio de telemóveis à Microsoft. O bónus gerou fúria entre os finlandeses, descontentes com o 

chorudo bónus atribuído ao responsável pela venda da outrora joia da coroa ao gigante norte-

americano269. Ademais, a Nokia havia continuado a perder valor de mercado durante a liderança de 

 
266 Vuori & Nuy (2016). 
267 Shaw (2013) 
268 Shaw (2013). 
269 Neate (2013). 
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Elop. Quando lhe foi solicitado que aceitasse um bónus inferior, Elop respondeu que não podia 

porque estava em processo de divórcio270.  

A IMPORTÂNCIA DO “NÃO” 

O caráter genial de Benjamim Franklin não o impedia de assumir uma postura humilde. Era 

suficientemente inteligente para compreender que poderia não estar certo de tudo271. Denotava um 

espírito aberto e flexível. Quando apresentava um argumento, costumava encetá-lo com algo como: 

“Poderei estar errado, mas …”. Esta assunção de que poderia estar errado criava condições para que as 

pessoas dele discordassem – e ele não encarava a discordância como ataque pessoal272.  

Esta abertura de espírito nem sempre é interpretada positivamente. Pelo contrário: a 

indisponibilidade para ouvir um “não” é, por vezes, tomada como virtude de uma liderança forte. É 

frequentemente interpretada como qualidade reveladora de determinação, resiliência perante 

obstáculos e força mental para prosseguir objetivos ambiciosos. Uma liderança determinada não 

pode deixar manietar-se por hesitações. Não pode prestar atenção às cassandras do pessimismo e 

do desastre. Tem que saber dizer “não” a quem diz “não”. Todavia, essa qualidade também 

incorpora riscos. Pode inibir os liderados de “abrirem o bico” perante propostas ou decisões 

problemáticas. Pode criar-lhes sentimentos de insegurança psicológica que os impedem de 

expressar ideias de modo franco e aberto. A investigação mostra que a segurança psicológica é 

crucial para o desempenho das equipas e das organizações273. A Google identificou-a como a 

qualidade essencial das equipas mais eficazes274.  

 
270 Lappin (2013).  
271 Snow (2018). 
272 Snow (2018).  
273 Edmondson (2018). 
274 Rokovsky (2015). 
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Em contraste, a ausência de segurança psicológica explica escândalos como os do BES, da 

Volkswagen (VW) ou, menos conhecido em Portugal, o da Wells Fargo, nos EUA, antes mencionado. 

Explica, também, a incapacidade das autoridades supervisoras bancárias de prevenirem condutas 

que conduziram à crise financeira de 2008. O relatório da Comissão Independente que se debruçou 

sobre a conduta da Reserva Federal de Nova Iorque atribuiu a supervisão incompetente aos 

seguintes fatores: busca forçada do consenso, ausência de diálogo crítico, dificuldade dos líderes em 

lidarem com o questionamento crítico e, como consequência, medo dos liderados de expressarem 

a sua voz275. No comité de riscos financeiros, as reuniões “eram parecidas com aulas, nas quais a 

maior parte dos participantes ouvia e não debatia. As vozes céticas ou os desacordos eram 

raramente ouvidos”276. Como antídoto para futuros erros do mesmo teor, a Comissão 

recomendou277: 

“A supervisão só pode ser eficaz na descoberta e na ação sobre riscos sistémicos emergentes se a sua 

cultura for aberta e encorajar as pessoas a expressar mais a sua voz (…). Atualmente, o medo de cometer 

um erro ou de contradizer um superior é extrema e inconfundível. (…) [A mudança de paradigma] tem que 

começar no topo. As pessoas aprenderão a expressar a sua voz se, e apenas se, as chefias encorajarem e 

recompensarem os pontos de vista sinceros, e se os pares lhes prestarem atenção. Os que apresentam 

ideias fora da caixa devem ser visivelmente encorajados e recompensados. (…) Os gestores seniores 

devem agora afirmar repetidamente aos subordinados que têm o dever de expressar voz mesmo que ela 

contrarie a chefia. A avaliação dos empregados (…) deve incluir categorias específicas como 

‘disponibilidade para expressar voz’, ‘disponibilidade para me contradizer’, ou “pensamento fora da caixa’. 

Os próprios gestores seniores devem ser avaliados em função da sua capacidade para suscitar discussão e 

dissensão”. 

 
275 Federal Reserve Bank of New York (2009). 
276 Federal Reserve Bank of New York (2009, p. 12). 
277 Federal Reserve Bank of New York (2009, pp. 22-23). 
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O relatório acrescentava278: 

“Parte da solução radica nas práticas de recrutamento. (…) Os recrutadores devem dar oportunidades a 

indivíduos com confiança suficiente para expressar as suas convicções, mesmo que isso implique o risco 

de contratar personalidades algo disruptivas”. 

UM SUCESSO POLUENTE 

O escândalo em que a Volkswagen se envolveu, conhecido como dieselgate, é igualmente 

paradigmático dos riscos de uma cultura organizacional caraterizada pelo medo de “abrir o bico”279. 

Ao longo de anos, a empresa incluíra software ilegal em centenas de milhares de automóveis que 

escondia as reais emissões poluentes dos seus automóveis a diesel. O software identificava o 

momento em que a viatura estava a ser objeto de testes em laboratório280 e atuava para que as 

emissões poluentes fossem reduzidas. Em condições normais, em estrada, as emissões atingiam 

níveis muito superiores às permitidas pela lei – e permitiam que os consumos de combustível 

baixassem. Através desta “esperteza”, a Volkswagen veiculava a mensagem de sofisticação 

tecnológica que, alegava a empresa, permitiria aos seus automóveis usar diesel limpo: 

alegadamente, os carros eram simultaneamente económicos e amigos do ambiente. Muitos 

consumidores foram atraídos pela promessa.  

Por via de uma liderança determinada e tenaz, mas também centralizadora, a empresa desenvolvera 

ao longo de décadas uma cultura na qual era proibido dizer “não” a projetos ambiciosos e objetivos 

“esticados”. O genial e lendário Ferdinand Piëch pressionava os engenheiros até ao limite. Era 

 
278 Federal Reserve Bank of New York (2009, p. 23). 
279 Ewing (2015, 2017). 
280 As condições-padrão eram divulgadas pelas autoridades, pelo que o software estava preparado para identificar essas 
condições. 
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cáustico e ameaçador com quem considerava algum dos seus projetos ambiciosos como 

impossíveis. Corria uma expressão na empresa: “O impossível não existe”.  

Segundo alguns relatos, Piëch operava na fronteira ténue entre genialidade e megalomania. Ao 

longo dos anos, foi-se desenvolvendo na empresa uma cultura que refletia esse estilo de liderança. 

Bernd Pischetsrieder, que sucedeu a Piëch, procurou implementar um estilo menos rígido e menos 

centralizador. Mas aguentou pouco tempo e foi substituído por Martin Winterkorn, o CEO que 

estava ao leme da empresa quando o escândalo rebentou. Winterkorn mimetizava o estilo imperial 

de Piëch. Não aceitava um “não”281. Em comum, os dois homens tinham também a inclinação para 

liderar pelo medo282: 

“Piëch, relativamente franzino e magro, poderia demolir alguém que lhe desagradasse através de meia 

dúzia de palavras cortantes ou simplesmente um olhar frio. Em Winterkorn não havia nada de subtil. 

Antigo guarda-redes de futebol, era fisicamente intimidante (…). Quando estava descontente com algo, 

o que era frequente, veiculava os seus sentimentos em voz alta e por vezes fisicamente. Numa reunião 

destinada a discutir componentes que iriam para a versão do Passat nos EUA, Winterkorn ficou tão furioso 

com uma parte que ele considerada medíocre, que bateu numa mesa ao ponto de parti-la, segundo um 

executivo presente. Diversas outras pessoas que trabalharam com ele descreveram cenas similares”.    

A ambição de ser um player importante no mercado dos EUA e de transformar a Volkswagen no 

maior construtor de automóveis a nível mundial gerou pressões, explícitas e implícitas, a que muitas 

pessoas tiveram dificuldade em resistir. Os que apontaram os riscos associados ao software 

fraudulento viram-se em maus lençóis. Mas a estratégia resultou e a empresa alcançou uma posição 

importante nos EUA e a nível mundial. Todavia, o sucesso conduziu à soberba e ao sentido de 

 
281 Alguns gestores sabiam que haviam sido despedidos através dos media (Ewing, 2017). 
282 Ewing (2017, p. 113). 
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impunidade283. Quando as autoridades norte-americanas começaram a investigar as razões pelas 

quais as emissões reais em estrada não correspondiam às emissões geradas em laboratório, deram 

o benefício da dúvida à empresa e admitiram que se trataria de um problema técnico. Durante 

meses, a Volkswagen negligenciou os riscos associados à prática ilegal e mentiu enquanto pôde. 

Quando a marosca foi descoberta, em 2015, as autoridades não tiveram contemplações. E a 

empresa sofreu penalizações estimadas em dezenas de milhares de milhões de dólares. Jack Ewing, 

que estudou a cultura da Volkswagen, as suas lideranças e os meandros que conduziram ao 

escândalo, escreveu284: 

“A pressão para prosseguir objetivos empresariais a qualquer custo não é exclusiva da Volkswagen. 

Praticamente todos os escândalos empresariais emergem, pelo menos parcialmente, de objetivos 

irrealistas acompanhados de medidas draconianas aplicadas a empregados que não conseguem alcançá-

los, por vezes combinadas com recompensas descomunais atribuídas aos empregados-estrela. O risco de 

escândalo é grande se os gestores de topo não estabelecerem padrões claros de comportamento e 

mostrarem desprezo, através das suas próprias ações, por normas sociais”. 

Perante a catástrofe, os líderes da Volkswagen viram-se impelidos a pedir desculpas. Até então 

primando pelo excesso de confiança nas suas proezas técnicas e de marketing, a empresa teve que 

desenvolver humildade285. Sem o veneno, talvez a empresa e os seus líderes não tivessem 

desenvolvido essa postura mais humilde. Jack Ewing escreveu o seguinte a propósito da presença 

da Volkswagen no salão Internacional de Genebra, em 2016, meses depois de o dieselgate ter 

rebentado: 

“Como consequência dos maus tratos que a sua imagem pública sofrera, a Volkswagen fez uma 

demonstração de humildade em Genebra, este ano. Não fez uma das elaboradas apresentações que 

 
283 Rankin (2015). 
284 Ewing (2017, p. 261). 
285 Sharman (2016). 
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tipicamente precedem a abertura de um grande show automóvel, e pelas quais a empresa era conhecida. 

Em anos anteriores, as extravagâncias da Volkswagen incluíam shows de laser, desfiles de novos modelos 

de carros, e aparições surpresa de estrelas pop como Pink ou os Pet Shop Boys”286. 

Contrição semelhante ocorrera a Steve Jobs após ter sido escorraçado da sua Apple287. Até então 

intolerante aos “nãos”, esbarrou contra a realidade. Ficou emocionalmente devastado. Mas veio a 

reconhecer que essa enorme adversidade representou uma espécie de bênção – o que melhor lhe 

poderia ter ocorrido na vida288. Fundou empresas como a NeXT e a Pixar. Foram a agrura 

“humilhante” e a enorme tenacidade que lhe permitiram aprender e mudar. Em 1997, Jobs regressou 

à Apple – com os resultados que se conhecem. 

Moral da história: a indisponibilidade para ouvir um “não” poder ser um atributo importante dos 

líderes. De facto, a quem lidera requer-se tenacidade para prosseguir objetivos ambiciosos em que 

muitos não acreditam.  Mas essa qualidade deve ser combinada com humildade que permita 

compreender que os “nãos” não são todos iguais. Ter a humildade para ouvir a verdade289 e aceitar 

um “não” corajoso pode ser um antídoto contra decisões de liderança perigosas.  

A PRETENSÃO DE SER “A MAIOR” 

A boa posição de um fabricante automóvel nos rankings mundiais acarreta diversas vantagens. Traz 

prestígio. Representa economias de escala que aumentam a competitividade da empresa e 

permitem vender veículos a preços mais competitivos. Mas o estrelato também incorpora riscos. Na 

busca de um bom lugar no ranking, a empresa e os seus líderes podem perder discernimento e adotar 

práticas menos recomendáveis. Ademais, um historial de sucesso também pode gerar húbris, ou 

 
286 Ewing (2016). 
287 Rego & Cunha (2017). 
288 Bort (2015).  
289 Edmondson (2018). 
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soberba, e conduzir ao escândalo. O que ocorreu com a Volkswagen é emblemático, mas não é um 

caso isolado. A General Motors (GM) e a Toyota também sofreram com a soberba dos seus 

executivos290.  

A GM ocupou a primeira posição do ranking dos maiores construtores (em volume de viaturas) 

durante 77 anos, entre 1931 e 2007. Em 2008, cedeu o lugar à Toyota, que por seu turno perdeu essa 

posição em 2011. A GM e a Toyota perderam a posição dianteira por diferentes razões, mas a 

soberba dos seus executivos ajuda a explicar o que ocorreu a ambas. A GM padeceu, sobretudo, da 

obsessão de alguns dos seus executivos com a manutenção da liderança do mercado. Adquiriu 

empresas, diversificou, realizou operações de integração vertical, cometeu e negligenciou erros de 

qualidade e segurança291, e subestimou os sinais do seu declínio. Não foi capaz de alinhar com as 

necessidades do mercado: carros mais pequenos e mais eficientes. Ao longo de dezenas de anos, 

desenvolveu os cinco sinais que Collins292 considerou como típicos da soberba:  

• Saltos indisciplinados para áreas em que a empresa não é competente. 

• Prossecução de uma estratégia de crescimento sem que a excelência seja assegurada. 

• Decisões arriscadas e ambíguas. 

• Negação dos riscos oriundos de ameaças externas ou erosão interna. 

• Negligência arrogante.  

De modo similar, o encantamento da Toyota com os seus sucessos passados e a obsessão com o 

crescimento tendo em vista a conquista do primeiro lugar levaram a empresa a negligenciar fatores 

de qualidade que sempre foram a sua marca de água e a razão do seu sucesso. Sacrificou a qualidade 

 
290 Chowdhury (2014). 
291 Foroohar (2014); Tett (2014a, 2015). 
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ao crescimento. Problemas de segurança com algumas viaturas conduziram a dezenas de acidentes 

fatais. Ciente dos (ou cega pelos) seus pergaminhos de qualidade, segurança e eficiência, a empresa 

começou por negar os problemas de segurança e não os enfrentou devidamente. Por exemplo, não 

avisou clientes sobre defeitos conhecidos. Apenas mudou de conduta perante o clamor público. Foi 

alvo de severas punições impostas pelas autoridades, sofreu enormes prejuízos e danos 

reputacionais severos, e perdeu a liderança do mercado. Eis a síntese da maleita293: 

“A pretensão de ser ‘a maior’, assim conquistando supremacia global sobre os concorrentes, provou trazer 

mau retorno do investimento, pois alimentou um sentido de presunção muito distante da abordagem 

humilde que foi, historicamente, parte do Toyota Way”. 

TRUMP DE SILLICON VALLEY? 

Elon Musk, conhecido sobretudo pela liderança da Tesla e da SpaceX, é um visionário inteligente e 

profundamente determinado. Uma espécie de génio insano, segundo alguns observadores294. 

Todavia, pelo menos de quando em vez, a soberba tem-no conduzido, e às suas empresas, a 

resultados contraproducentes. O modo como destrata alguns dos seus colaboradores, e mesmo os 

seus mais próximos, é um exemplo ilustrativo. Quando Justine, a sua ex-mulher, lhe dizia 

repetidamente “Sou a tua mulher, não tua empregada”, Musk terá respondido: “Se fosses minha 

empregada, despedir-te-ia”295. Um engenheiro expressou-se do seguinte modo acerca do 

magnata296: 

 
293 Camuffo & Weber (2012, p. 74); itálicos no original. 
294 Rego & Cunha (2017); Vance (2015). 
295 Veja texto em: http://www.marieclaire.com/sex-love/advice/a5380/millionaire-starter-wife/  
296 In Vance (2015, pp. 133-134). 
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“Muitos bons engenheiros, que toda a gente abaixo da ‘gestão’ via como ativos da empresa, foram 

forçados a sair ou simplesmente despedidos após terem sido culpados de coisas que não haviam feito. O 

beijo da morte era mostrar que Elon havia feito algo errado.” 

Nas etapas iniciais da SpaceX, foi contratada a lendária e leal Mary Beth Brown. Profundamente 

dedicada, era quase uma extensão de Musk. Um dia, Brown procurou-o para lhe pedir que fosse 

remunerada como o eram os executivos de topo da SpaceX. Musk sugeriu-lhe que fruísse de duas 

semanas de férias. E disse-lhe que, nesse período, realizaria o trabalho dela para compreender quão 

difícil era. Após Brown ter regressado ao trabalho, Musk disse-lhe que não precisava mais dela.  

Este perfil escasso em empatia e abundante em soberba relacional tem gerado alguns dissabores, 

com consequências para a reputação e a credibilidade de Musk, e para o valor das suas empresas. 

Musk apelidou de pedófilo um mergulhador britânico que ajudava a resgatar jovens que haviam 

ficado presos numa gruta inundada na Tailândia, em meados de 2018. Eis a razão: Musk tinha 

oferecido uma espécie de minissubmarino para resgatar os jovens, mas ficou irritado porque o 

mergulhador britânico considerou que o equipamento era inútil e resultava apenas de uma jogada 

de relações públicas de Musk297.  

A resposta intemperada de Musk a críticos e jornalistas tem sido uma constante298. O modo 

intemperado como se expressa publicamente acerca das suas empresas tem sido também fator de 

perturbação para as mesmas. Richard Waters escreveu no Financial Times que os atrasos na 

produção de automóveis resultam do excesso de confiança, da húbris e de um desajustamento entre 

ambições desmedidas e capacidades299. Demonstração paradigmática de húbris foi o 

comportamento de Musk na rede social Twitter em 7 de agosto de 2018. Musk publicou um tweet 

 
297 Levin (2018); Tufekci (2018). 
298 Waters (2018). 
299 Waters (2016, 2018). 
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alegando que dispunha de comprador para a Tesla, disposto a pagar 420 dólares por ação. As ações 

da empresa subiram 11%. Alegando que as declarações não tinham fundamento, a Securities and 

Exchange Commission (SEC – a entidade reguladora do mercado de valores mobiliários nos EUA) 

acusou Musk de fraude. E solicitou, na acusação, que Musk fosse proibido de exercer o cargo de CEO 

da empresa300.  

Musk acabou por ser obrigado a abandonar as funções de chairman da Tesla em prol de um chairman 

independente, a focar-se apenas no cargo de CEO e a incluir mais administradores independentes 

na gestão. Musk foi também multado em 20 milhões de dólares. Em resposta, denominou 

jocosamente a SEC de Shortseller Enrichment Commission e considerou que a mesma estava a fazer 

“um trabalho incrível”301. Quarenta minutos depois pediu desculpas, alegando que a expressão 

resultara ... de um erro de digitação302. André Spicer, professor na Cass Business School, escreveu o 

seguinte303: 

“As recentes palhaçadas de Musk e o seu impacto na cotação das ações relembram-nos uma lição 

fundamental dos negócios: a húbris é dispendiosa. Musk mostra todos os sinais de húbris – uma confiança 

excessiva nas suas especiais capacidades, uma extrema vaidade nos seus próprios sucessos e o sentimento 

de que as regras normais não se lhe aplicam. (…) Musk tem rotineiramente enveredado por 

comportamentos extremamente arriscados, tem-se comportado de modo bizarro e antissocial, e tem 

ignorado frequentemente o conselho de outras pessoas que ele encara como inferiores a si próprio. (…) 

Inicialmente, Musk foi recompensado pelo seu comportamento – através de investimentos avultados nas 

suas empresas, o que conduziu algumas pessoas a vê-lo como uma espécie de semideus. Mas os 

problemas oriundos da sua húbris começam a despontar.” 

 
300 Machado (2018). 
301 The Guardian (2018a). 
302 Terrill (2018). 
303 Spicer (2018). 
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Musk não é o único titã a ser acusado de húbris. A maleita tem sido atribuída a outros 

empreendedores do setor das novas tecnologias304, o que mostra como a fronteira entre génio e 

insanidade pode ser ténue. Essa evidência reitera a necessidade de os líderes, sendo embora 

ambiciosos e vislumbrando desafios que o comum dos mortais não abraça, manterem os pés 

assentes na terra. Um editorial do jornal The Guardian, a propósito do episódio do minissubmarino 

oferecido por Musk, escreveu que existe uma tendência entre os “insanamente ricos” para encarar 

a sua riqueza como um sinal de superioridade moral e intelectual305. E deu a Musk o seguinte 

“conselho”: 

“Musk é um engenheiro talentoso que ganhou biliões com a tecnologia. Mas poderia ganhar ainda mais 

se fosse um pouco humilde”. 

Musk representa, pois, um perfil de liderança que combina vício e virtude. James Thomson, gestor 

de um grande fundo de investimentos com aplicações em empresas de novas tecnologias, 

expressou-se de modo bastante eloquente306: 

“Os super-CEOs são uma bênção mista. Inspiram e representam um capital de relações públicas 

importante para o produto, os empregados e o valor das ações. Mas podem ser um problema se o excesso 

de confiança e a arrogância forem adicionados a esse cocktail”. 

Fazendo jus a esta preocupação, Maike Currie, diretora de investimento na Fidelity International, 

escreveu no Financial Times307: 

“Necessitamos de um visionário para encetar um negócio disruptivo, sacudir o status quo e inspirar colegas 

e investidores dispostos a apoiá-lo. Mas, à medida que o negócio amadurece, os investidores querem ver 

 
304 Braithwaite (2018); Henry (2015); Vigo (2018). 
305 The Guardian (2018b) 
306 In Currie (2018). 
307 In Currie (2018). 
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um adulto no assento do condutor. Um grande líder também necessita de humildade para aceitar os seus 

próprios defeitos”. 

Em suma: o sucesso de Musk, a grandeza dos seus projetos e a fama de que tem fruído podem 

explicar algumas condutas soberbas e perigosas para as suas próprias empresas. Podem afetar 

negativamente as suas reconhecidas qualidades de liderança, conduzindo-o a um perfil que um 

colunista do The New York Times denominou “O Donald Trump de Silicon Valley”308: 

“É propenso a erupções descontroladas no Twitter. Não consegue lidar com as críticas. Ataca os meios de 

comunicação social com acusações de supostas desonestidades e ameaça criar um aparato de tipo 

soviético para vigiá-los. Saca dinheiro às pessoas em troca de promessas que não tem cumprido. É um 

multimilionário cujos negócios se abeiram da bancarrota. Vende-se a si próprio como um iconoclasta 

contra o establishement, embora seja realmente pouco mais do que um extraordinário artista de B.S. As 

suas legiões de devotos são fanáticas e, reconheçamos, um bocado estúpidos. Falo de Elon Musk, o CEO 

da Tesla, o Donald Trump de Silicon Valley”. 

A descrição é hiperbólica. Mas assenta na observação do comportamento por vezes soberbo do 

magnata e na constatação do óbvio: em quase duas dezenas de anos, a Tesla raras vezes gerou 

lucros (apesar dos subsídios estatais às energias renováveis), e as suas metas de produção de 

automóveis são frequentemente incumpridas. Poderá retorquir-se que o sucesso dos 

empreendimentos de Musk é inquestionável e que esses incumprimentos e prejuízos são “detalhes” 

que devemos subvalorizar. Mas daí não deve extrair-se a ilação de que Musk tem sido bem-sucedido 

porque se comporta de modo hubrístico. É mais apropriado supor-se que Musk tem alcançado 

sucesso apesar dessa conduta – e que o sucesso tem exacerbado esse pendor soberbo309. Como 

 
308 Stephens (2018, p. A21). 
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Freud sugeriu, admiramos pessoas que se admiram a si próprias – mas, a prazo, isso não é 

necessariamente vantajoso para nós nem para essas pessoas. 

É PERIGOSO ESTAR CERTO?310 

A soberba não é exclusiva do mundo empresarial. Mesmo no contexto político-militar, há riscos de 

o veneno ser ingerido, como o caso seguinte exemplifica. Eli Zeira era um general israelita brilhante. 

Em 1972, foi nomeado para dirigir a Inteligência Militar. A nomeação ocorreu poucos anos após a 

Guerra dos Seis dias, em 1967. Israel demonstrara superioridade militar e capturara a Península do 

Sinai, os Montes Golã e outros territórios do Egito, da Síria e da Jordânia. Mas a guerra criara 

ansiedade no país, que ficara receoso de que os países vizinhos procurassem vingança. As avaliações 

sobre os riscos eram contraditórias e inconclusivas, e diferentes analistas faziam interpretações 

muito diferentes dos perigos. Dada a enorme quantidade de reservistas, havia um nervosismo 

constante em torno da eventual necessidade de, a qualquer momento, milhares e milhares de 

cidadãos terem de deixar a suas famílias e os seus postos de trabalho para servirem o país. Uma má 

avaliação dos riscos poderia conduzir à mobilização desnecessária dessas pessoas. Pior: poderia 

dificultar a preparação atempada de uma resposta militar a ataques externos. 

Em síntese, era necessária “ordem” e eficiência no processo de avaliação dos riscos. Uma das 

grandes incumbências de Eli Zeira foi precisamente essa: fazer soar o alarme apenas quando os 

riscos fossem reais. O general estava empenhado em fornecer estimativas claras e apuradas dos 

riscos aos decisores políticos. Logo em 1973, soaram alarmes quando se constatou uma grande 

quantidade de tropas egípcias ao longo do Canal do Suez. Em 18 de abril desse ano, a primeira-

ministra Golda Meir fez uma reunião à porta fechada com os seus conselheiros. Responsáveis 

 
310 O relato baseia-se na descrição de Duhigg (2016). 
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militares e dos serviços secretos vaticinavam um ataque. Mas Eli Zeira discordou. Do seu ponto de 

vista, os egípcios não dispunham de arsenal significativo para representar uma real ameaça e 

estavam apenas a fazer bluff.  

Golda Meir optou pela visão pessimista e ordenou que os militares se preparassem. Milhares de 

soldados foram mobilizados e milhões de dólares foram despendidos na preparação da resposta a 

eventual ataque. Os receios não se materializaram e Eli Zeira emergiu como o sábio. A sua reputação 

atingiu os píncaros. E a sua autoconfiança reforçou-se. Tornou-se uma figura crescentemente 

poderosa.  

Seis meses após esta demonstração de sabedoria, em 1 de outubro, um jovem oficial da Inteligência 

israelita deu conta de movimentações militares egípcias de grande envergadura em torno de Israel. 

Outros relatórios apontavam no mesmo sentido. Eli Zeira manteve-se firme na sua tese de que o 

Egipto não dispunha de arsenal para derrotar Israel. E mostrou-se indisponível para despender 

tempo em longos debates, que interpretava como “conversas da treta”. Humilhou oficiais que, do 

seu ponto de vista, iam impreparados para as reuniões.  

A missão de Zeira, declarava o próprio, era produzir respostas, não debates longos. Logo que uma 

estimativa era formulada, Zeira não permitia a expressão de discordância sobre as mesmas. Um dos 

seus subordinados, baseado em relatórios sobre movimentações das tropas egípcias, pediu para 

mobilizar reservistas que analisassem a situação. Logo recebeu um telefonema de Zeira avisando-o 

que a missão dos serviços de Inteligência era proteger os nervos do país, e não deixar os cidadãos 

doidos.  

Nos dias seguintes, continuaram a chegar sinais de novas movimentações militares nas fronteiras 

de Israel, não apenas com o Egito, mas também com a Síria. A primeira-ministra, alarmada, reuniu 
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os conselheiros. Eli Zeira manteve-se firme na sua posição e persuadiu outros responsáveis no 

mesmo sentido: nem a Síria nem o Egito teriam condições para atacar Israel. O perigo real seria 

muito baixo. Entretanto, os serviços de Inteligência tomaram conhecimento de que a União 

Soviética estava a preparar viagens áreas de emergência para retirar os seus conselheiros do Egito 

e da Síria. Mais informações sobre movimentações de tropas inimigas preocuparam seriamente o 

Ministro da Defesa, herói da Guerra dos Seis Dias, Moshe Dayan. Mas Zeira, convicto, tinha outras 

explicações para tais movimentações: eram apenas preparativos para responder a um eventual 

ataque de Israel.  

Acresce que se aproximava o Yom Kippur, o Dia do Perdão, uma das datas mais importantes do 

judaísmo. Arregimentar reservistas geraria fortes críticas. Em reunião com a primeira-ministra, 

Zeira manteve-se convicto e firme: as preocupações não eram razoáveis. Mas a realidade sobrepôs-

se à convicção e ao pensamento firme do reputado general.  Tornou-se claro que Israel seria 

invadido. O pior aconteceu: em 6 de outubro de 1973, começou a guerra do Yom Kippur. Durante 

três dias, o exército egípcio esmagou os israelitas. Em Israel, passou-se da confiança (do excesso da 

mesma) ao pânico.  

Israel acabou por derrotar os inimigos, mas a crença na invencibilidade desvaneceu-se. Morreram 

milhares de militares de ambos os lados. As certezas do general Zeira, a sua dificuldade em escutar 

um “não”, e a sua intolerância ao questionamento das suas premissas poderiam ter custado a 

existência de Israel. A convicção de Zeira era tamanha que as óbvias demonstrações de realidade 

passaram para plano secundário. Golda Meier demitiu-se. E Zaier foi exonerado. 
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Em 6 de outubro de 2013, no quadragésimo aniversário da guerra do Yom Kippur, Zeira participou 

numa conferência em Telavive, no Instituto de Estudos de Segurança Nacional311. Assumiu que 

haviam sido cometidos erros, mas que a culpa não fora só dele. Um membro da audiência ter-lhe-á 

dito que ele estava a mentir. Zeira acabou por confidenciar que costumava ter uma pequena nota 

no seu bolso: “E se não for?”. Era um talismã – um aviso à necessidade de colocar questões e 

repensar certezas. Zeira assumiu então publicamente que, nos dias que antecederam o Yom Kippur, 

não lera a nota!  

DANÇANDO NO SEPULCRO312  

A história mais longínqua também nos oferece exemplos de como a maleita é um fenómeno 

intemporal. Napoleão Bonaparte era, em junho de 1812, um todo poderoso Imperador de França, 

Rei de Itália e figura proeminente no continente europeu. O seu currículo incluía 35 vitórias e apenas 

três derrotas. As derrotas haviam ocorrido no início da sua carreira e foram rapidamente esquecidas 

sob o manto dos sucessos. Com tamanho sucesso, atribuiu-se o direito de se autonomear 

Imperador, enjeitando o seu próprio compromisso de fidelidade à república e aos ideais 

democráticos. O cumprimento do juramento passou a ser dever dos outros – não seu. A sua mão 

firme e o seu estilo imperial ajustavam-se aos anseios de muitos franceses descontentes com a 

confusão, a incerteza e a violência pós-revolucionária. O seu narcisismo era assim alimentado pelos 

dotes que os liderados lhe atribuíam. O Journal de Paris, em 1807, escrevia que Napoleão “era 

invencível, grato a Deus, vigoroso, modesto, inteligente, magnânimo (…) e combinava as qualidades 

de todos os grandes homens da história”313.  

 
311 Ginsburg (2013). 
312 Texto baseado, sobretudo, em Kroll et al. (2000). 
313 Citado em Kroll et al. (2000, p. 121). 
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Apoiado num exército de mais de 500 mil homens, a maior força militar até então constituída, 

Napoleão colocou a sua autoconfiança, no ano de 1812, ao serviço de mais um objetivo: conquistar 

a Rússia Imperial. A soberba foi letal: em dezembro desse ano, menos de 20 mil desses homens 

regressaram a casa. A derrota humilhante pode ser explicada por fatores como o fraco planeamento, 

as condições climatéricas, a brilhante liderança russa, e mesmo a má sorte. Todavia, a soberba de 

Napoleão jogou um papel importante na tragédia.  

O imperador francês estava insuflado pelas suas anteriores campanhas vitoriosas, pelo seu 

narcisismo, por um sentido arrogante de invencibilidade, e pela indiferença às regras e princípios 

que orientavam a geopolítica de então. Napoleão autoconvenceu-se de que, com força de vontade, 

os obstáculos seriam ultrapassados. Nutrido de uma autoconfiança arrogante e convicto de que as 

estratégias vencedoras antes usadas haveriam de surtir efeito, acreditou numa campanha rápida, 

vigorosa e de baixo-custo. Acreditou que o czar Alexandre I, o único poder que recusava dobrar-se a 

seus pés, haveria de ser domado. Mais do que contrariar as intenções de um poder rival, estava 

contaminado pelo desejo arrogante e narcisista de mostrar como grandes feitos poderiam ser 

levados a cabo e de se tornar o único poder dominador na Europa.  

Napoleão fora avisado pelos seus conselheiros de que as probabilidades de fracasso eram grandes. 

Considerou-os tímidos e fracos. O general Armand Louis de Caulaincourt, então embaixador em 

Moscovo, e seu amigo próximo, relatou-lhe o que o Czar Alexandre lhe dissera a propósito da derrota 

que a Rússia lhe infligira314: 

“Não será uma guerra de um dia só. O vosso [Imperador] será obrigado a regressar a Paris para gerir os 

seus assuntos [após longa ausência], e toda a vantagem será dos Russos. Depois, virá o Inverno, o clima 

 
314 Citado em Kroll et al. (2000, p. 122). 
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cruel e, acima de tudo, a minha determinação e manifesta intenção de prolongar a batalha e de não ter a 

fraqueza de assinar um tratado de paz na minha própria capital. Tudo isto lhes vai custar caro”. 

Napoleão reagiu a este relatório com total indiferença, tendo comentado soberbamente que “uma 

boa batalha” destruiria o seu “amigo Alexandre”, um homem “instável e fraco”. Seguiu as 

estratégias que haviam resultado no passado para repetir o sucesso, mas os Russos não caíram na 

armadilha e recusaram seguir as regras do jogo do inimigo. Estava habituado a ser recebido como 

libertador nos territórios que conquistara, e esperava a mesma reação da parte dos Russos. Mas o 

tiro saiu pela culatra. Quando, durante a companha, começou a escutar os avisos já era tarde. 

Atribuiu a responsabilidade pelo fracasso às condições climatéricas e acrescentou que “A saúde de 

Sua Majestade nunca esteve tão bem”. Regressando a Paris, ordenou receções sumptuosas. Um 

oficial que esteve presente numa gala fez um comentário emblemático: “senti que estava a dançar 

num sepulcro”315.  

PERIGO DO DESLUMBRAMENTO316 

Os perigos da escassez de humildade também podem minar instituições de cariz social. O caso de 

Paula Brito Costa é paradigmático. A doença do filho, Marco, levou-a a criar em 2002 a “Raríssimas 

– Associação Nacional de Doenças Mentais e Raras”. Em 2008, nasceu a FEDRA, Federação das 

Doenças Raras de Portugal, a que Paula começou a presidir. Quando o filho completou 16 anos, foi 

confrontada com a inexistência de instituição escolar que o aceitasse nas condições em que tinha 

ficado devido à doença. Paula criou então a “Casa dos Marcos”, inaugurada em 2013. Ao longo dos 

anos, a luta incansável pelas suas causas permitiu-lhe granjear grande reputação, nacional e 

 
315 In Kroll et al. (2000, p. 121) 
316 Partes das secções seguintes foram adaptadas de Rego & Cunha (2018). 
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internacionalmente. Um médico, contactado pelo jornal Observador, descreveu-a do seguinte 

modo: 

“Eu não conheço nenhum exemplo assim. A capacidade dela para criar um projeto de uma qualidade 

extraordinária, como é a Casa dos Marcos, um projeto único a nível mundial. Não conheço ninguém que 

tenha tido um resultado tão extraordinário na construção de um trabalho tão complexo, tão sofisticado, 

que já não é para o filho, mas para os outros”317. 

Paula recebeu apoios de várias individualidades e instituições, designadamente da “madrinha” 

Maria Cavaco Silva. A rainha Letízia de Espanha concedeu-lhe a honra de uma visita à instituição. 

Começou a adotar um estilo de vida mais luxuoso, contratou o filho e o marido para a Raríssimas, e 

foi alegadamente apanhada a usar recursos da instituição para benefício dessa vida mais ostentosa. 

Foi constituída arguida, por suspeitas de vários crimes, e suspensa das suas funções. A sua 

determinação não saiu beliscada. Sónia Margarida Laygue, que foi eleita Presidente da “Raríssimas” 

depois do escândalo, afirmou em entrevista: 

“Por uma questão de respeito pela história desta casa, claro que continuam a existir fotografias da anterior 

presidente, Paula Costa, tal como continua a estar à entrada o busto do Marco, que era o filho. Não nos 

podemos esquecer de que esta é uma obra notável que foi criada por ela e ela faz parte da história desta 

instituição”318. 

É possível que Paula Brito e Costa se tenha deslumbrado com o sucesso da Casa dos Marcos. Tendo 

lutado arduamente com garra em prol da meritória missão, terá tomado a instituição como sua e 

terá perdido a noção dos limites à sua ação. A “senhora do quiosque”319 ter-se-á transformado numa 

“senhora da sociedade” com ar altivo e sobranceiro perante os seus “inferiores”. Autoritária, 

 
317 In Marques & Simões (2017). 
318 In Pereirinha & Porfírio (2018). 
319 Marques & Simões (2017). 
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afirmou: “Não, não nascemos todos iguais. Não, não somos todos iguais” 320. Contraiu a húbris e 

começou a falar dela própria na terceira pessoa. Aquando da visita da primeira dama de 

Moçambique, Isaura Nyusi, à Raríssimas, em 2015, Paula Brito e Costa falou de si própria nos 

seguintes termos321: 

“Foi em 1988 que uma mãe, que hoje é presidente da Raríssimas, tivera o seu primeiro filho com 21 anos. 

Era uma criança, bem sabemos, mas confrontada com a adversidade mudou o mundo, tendo resultado na 

construção desta magnífica obra única no mundo, a pedido do seu mais que tudo, a quem chamou Marco. 

De um luto penoso à inauguração da casa dos Marcos passaram apenas sete anos. Sete anos de muito 

trabalho, mas muita esperança! Sete anos em que o seu lema foi também o meu: ‘Simplicidade, nunca 

desista, acredite no que está fazendo, goste do que está fazendo, mesmo que os outros não entendam’. 

(…) [D. Isaura Nyusi], creia que poderá contar connosco, e com a mãe do Marco em particular!” 

Já caído o escândalo na praça pública, Paula Brito e Costa tecia encómios à sua integridade em 

entrevista à RTP:  

“O Dr. Manuel Delgado, quem o conhece, é um homem muito íntegro, como a Paula Brito e Costa, são 

pessoas muito íntegras, e põem o país acima de tudo (…)”.  

Para prejuízo de si própria e da instituição que fundara e liderava, a então Presidente da Raríssimas 

deixara de ter os pés assentes na terra.  

O PODER SOBE MESMO À CABEÇA? 

 A húbris é o sintoma de expressões populares como “o poder corrompe” ou “o poder subiu-lhe à 

cabeça” (veja sintomas no Quadro 4.1). O poder, de facto, pode subir literalmente à cabeça. 

Evidência científica sugere que, quando exercido durante períodos longos e sem o freio de 

 
320 In Marques & Simões (2017). 
321 In Marques & Simões (2017). 
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contrapesos, o poder traduz-se em alterações cerebrais que conduzem à soberba e a perdas de 

discernimento. Ao estudo do tema tem-se dedicado David Owen, médico, que foi ministro dos 

Negócios Estrangeiros e da Saúde de governos trabalhistas do Reino Unido, nos anos 1970. Owen é 

autor de “Na doença e no Poder”322, uma obra reveladora de como a doença dos líderes, inclusive a 

doença mental, tem afetado perversamente o discernimento de inúmeros líderes políticos.  Aí se 

debruça sobre a soberba desenvolvida por dezenas de líderes operando em várias latitudes e 

períodos históricos. O trabalhista Owen não hesita em apontar diversos pecados da soberba ao 

trabalhista Blair, pelo qual a imprensa se havia enamorado.  

Quadro 4.1 

Indicadores da húbris 

Uma medida da húbris pode ser encontrada no artigo publicado em 2009, por David Owen e J. Davidson, na revista 

Brain. Segundo os autores, três ou quatro respostas afirmativas às seguintes questões podem significar que a húbris 

pode está a despontar: 

• Tende a ver o mundo sobretudo como uma arena em que se exerce poder e se busca glória? 

• Revela predisposição para tomar decisões que contribuam para melhorar a sua imagem? 

• É fortemente preocupado/a com a sua imagem e a sua apresentação? 

• Exprime-se de modo messiânico e grandioso? 

• Identifica-se com a nação/organização de um modo que toma os interesses e a reputação de ambos (ele/a e a 

nação/organização) como idênticos? 

• Tende a falar dele/a próprio/a na terceira pessoa ou a usar o “nós” majestático para se referir a si próprio/a? 

• Denota excessiva confiança no seu próprio julgamento e despreza as opiniões dos outros? 

• Revela autoconfiança exagerada e um sentido de omnipotência – de tudo ser capaz de fazer com sucesso? 

• Acredita que não tem que prestar contas aos seus semelhantes – mas apenas a Deus e à história? 

• Está fortemente convicto/a de que, no tribunal divino ou da história, as suas ações serão compreendidas? 

• Perde contacto com a realidade – podendo tornar-se progressivamente isolado? 

• Denota atrevimento, imprudência e impulsividade? 

• Acredita em que a sua “visão ampla” e a retidão moral da sua conduta lhe permitem seguir caminhos que ignoram 

aspetos “comezinhos” como os custos ou os efeitos indesejados? 

• Quando as coisas correm mal, torna-se incapaz de mudar de rumo e desvaloriza o problema? 

 
322 Owen (2011). 
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Infelizmente, a maleita é mais frequente do que se desejaria. E, como temos vindo a discutir ao longo 

do capítulo, não distingue géneros, setores, idades ou países. Os vícios do poder têm conduzido 

inúmeros líderes a ignorar a lição do mito de Dédalo e do seu filho Ícaro. Para escaparem da prisão, 

Dédalo e Ícaro construíram asas com penas de pássaro, as quais juntaram com cera. Deslumbrado 

com a sua capacidade de voar alto, Ícaro ignorou os avisos do pai para que não se aproximasse do 

sol. As suas asas de cera derreteram. E acabou por se estatelar. Foi neste mito que David Owen se 

inspirou para fundar a Daedalus Trust323. A missão primeira da instituição é suscitar a 

consciencialização para os perigos da húbris na vida pública e na empresarial. Visa também 

encorajar a investigação sobre o fenómeno.  

COMO EMERGE A HÚBRIS? 

A húbris desenvolve-se como consequência da interação entre atributos individuais, caraterísticas 

da situação em que o líder está inserido, e natureza das relações que o mesmo desenvolve (síntese 

no Quadro 4.2). Emerge, em especial, quando o líder está imerso numa situação propícia (e.g., 

vitórias e sucessos continuados) e se rodeia de yes-wo(men) – pessoas que lhe dizem o que ele quer 

ouvir e são incapazes de lhe transmitir más notícias. Sobretudo quando exercido durante períodos 

longos e sem o freio de contrapesos, o poder conduz à soberba e a perdas de discernimento. A 

liderança hubrística é, pois, um processo que envolve líderes e liderados numa dada situação. Os 

líderes são um elemento essencial da equação – mas só produzem efeitos perversos mediante a 

participação ativa ou passiva de liderados. 

Naturalmente, o exercício do poder é, per se, um facilitador da emergência da húbris. Se não for 

exercido com humildade e consciência dos limites próprios, o poder muda quem o exerce e muda 

 
323 http://www.daedalustrust.com/about-hubris/ 
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também os alvos desse poder – sobretudo se for exercido por longos períodos de tempo e não for 

enquadrado por um sistema de pesos e contrapesos324. O poder confere mais margem de manobra 

a quem o exerce. Aumenta os níveis de desinibição325. Estudos efetuados em laboratório colocaram 

participantes numa situação temporária de poder, incumbindo-os de tarefas de avaliação e decisão 

relativa a outros participantes. De seguida, os participantes fizeram um teste de sabores e tiveram 

oportunidade de comer chocolates ou rabanetes. Os “poderosos”, em comparação com os 

“subordinados”, comeram mais chocolates e menos rabanetes.  

Quadro 4.2 

O que origina a húbris?326 

Atributos individuais do 
líder 

• Pessoas com elevada autoconfiança, elevado locus de controlo interno (sentimento 
de que se é capaz de afetar/controlar o mundo circundante), ou forte espírito 
competitivo. 

• Os homens tendem a ser mais hubrísticos, e uma possível explicação é o maior nível 
de testosterona. Mas as mulheres não são imunes à maleita (e.g., Carly Fiorina, na 
HP; Paula Brito e Costa, fundadora e ex-líder da Raríssimas). 

Caraterísticas da 
situação 

• Sucesso organizacional durante longos períodos, aumentando o sentido de 
invencibilidade. 

• O sucesso tem ampla projeção mediática e os media tendem a atribuir o sucesso mais 
ao líder do que à combinação de fatores.  

• Fracos sistemas de governança (e.g., as funções de CEO e chairman estão 
concentradas na mesma pessoa; ausência de executivos independentes) e a escassez 
de contrapesos ao poder do líder. 

• Líderes de topo hubrísticos criam mais condições para o desenvolvimento de húbris 
na organização e noutros líderes. 

Rede de relações • O líder rodeia-se (ou deixa-se rodear) de pessoas que lhe dizem o que quer ouvir e são 
incapazes de veicular as más notícias. 

• Equipas constituídas por pessoas com mindsets similares, aumentando a 
probabilidade de o líder encarar a realidade de modo enviesado. 

Noutro estudo, três participantes (um deles escolhido como decisor, logo com poder) discutiram um 

tópico em grupo. A certo momento, alguém entrou na sala e apresentou-lhes uma bandeja com 

 
324 Veja o livro de Cunha et al. (2017) sobre “Venenos e remédios” do poder. 
325 Keltner et al. (2003). 
326 Construído por Rego (2019a) a partir de Sadler-Smith et al. (2019). 
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cinco biscoitos. Naturalmente, esperava-se que, por razões de cortesia, ninguém tomasse para si o 

último biscoito. Mas o que ocorreu com o quatro biscoito é ilustrativo: na maioria das experiências, 

os participantes com “poder” tomaram a liberdade de comer a guloseima. Além disso, comeram 

com alguma altivez, com a boca aberta e deixando cair mais migalhas. Comeram o biscoito com “ar 

de poderosos”. 

Os mais poderosos também vivem em ambientes sociais, organizacionais e institucionais mais ricos 

em recursos. Esta riqueza envolve recursos materiais como dinheiro, mas também recursos sociais 

e psicológicos como o estatuto, a atração e a lisonja. Com o decurso do tempo, esta “riqueza” sobe 

à cabeça, mesmo entre os líderes que prosseguem missões valorosas. Estes líderes ficam, aliás, mais 

propensos a um perigo: a aquisição do sentimento de “licença para prevaricar” (tradução livre de 

moral licensing327).  

A “licença para prevaricar” é a tendência para nos sentirmos mais livres para agirmos menos 

corretamente depois de termos adotado ações moralmente elevadas. Após termos adotado atos 

generosos ou moralmente elevados, formamos uma identidade, perante nós próprios e os outros, 

de pessoa boa, ética e com caráter. Sentimos que conquistamos créditos morais. Sentimo-nos 

depois mais livres, menos constrangidos, para fazermos o que nos apetece fazer. Por um lado, 

ficamos convictos de que, com a nossa autoridade moral, ninguém desconfiará! Por outro lado, 

sentimos que essa presumida autoridade moral legitima que adotemos determinadas ações. 

Presumindo que somos moralmente superiores, entendendo que não se nos aplicam os códigos que 

é necessário aplicar às pessoas menos honestas do que nós! 

 
327 Blanken et al. (2015); Dodgson (2017); Merritt et al. (2010). 
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Diversas investigações ilustram o fenómeno328. Um estudo mostrou que as pessoas que tiveram a 

oportunidade de mostrar que não eram preconceituosas denotaram, subsequentemente, mais 

propensão para adotar atitudes … preconceituosas. Outra investigação mostrou que, quando 

escrevem uma história acerca de si próprias usando palavras que refletem qualidades positivas, as 

pessoas fazem seguidamente um donativo menor do que as pessoas que escrevem histórias mais 

negativas. Outro estudo deu conta de que as pessoas que tiveram a oportunidade de apoiar Barack 

Obama foram mais propensas a favorecer brancos em detrimento de negros para ocupar um posto 

de trabalho. 

Dado o poder dos líderes, o risco de caírem nas malhas da licença para prevaricar é porventura maior 

do que o risco em que incorrem os liderados. As boas ações dos líderes geram créditos morais na sua 

conta-corrente e libertam-nos para adotarem comportamentos imorais, não éticos ou 

problemáticos. Esta evidência ajuda a compreender porque ficamos, por vezes, desiludidos com os 

nossos heróis. Após adquirirem a aura de bons líderes, esses heróis ficam menos vigilantes aos seus 

próprios comportamentos subsequentes. Após terem dados provas da sua moralidade, sentem-se 

livres para não mais precisarem de apresentar novas provas. Acabam por confundir as suas preleções 

com as suas ações – e sentem que aquelas podem substituir estas. Tal como referiu Jeffrey Pfeffer:  

“Talvez não seja surpreendente que alguns dos líderes mais hipócritas e mais prejudiciais sejam 

precisamente os que gozam da mais elevada reputação e, por isso, se fartam de ensinar e escrever sobre 

liderança – ações estas que lhes proporcionam margem de manobra para não atuarem de acordo com as 

suas reputações”. 

 

 
328 Effron et al. (2009); Monin & Miller (2001). 
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COMENTÁRIOS FINAIS 

As lideranças discutidas neste capítulo ilustram bem como a soberba pode conduzir a decisões 

trágicas para os líderes, os liderados, as organizações e mesmo as comunidades. A lição é clara: 

importa que os líderes estejam cientes dos limites do seu poder, estejam conscientes e assumam 

“não sei”, escutem os outros e os seus conselhos. A determinação é uma qualidade crucial num líder, 

mas necessita da companhia da humildade – e, naturalmente, também da conscienciosidade e da 

compaixão329. Tal como referiu Christopther Bergal, a grandeza emerge do equilíbrio entre 

autoconfiança e capacidade para domesticar o ego. Os capítulos seguintes, sobretudo a parte final 

do Capítulo 5 e os estudos contemplados no Capítulo 8, ajudam a compreender a importância desse 

exercício complexo. 

  

 
329 Bergland (2013). 
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CAPÍTULO 5 

Revisão de literatura sobre os efeitos da humildade dos líderes 

“Cumulativamente, a investigação suporta a tese de que a humildade é uma qualidade 

positiva e produtiva transversalmente a diversas organizações e equipas de trabalho (…)” 

Rob Nielsen & Jennifer Marrone330 

“A pesquisa científica acerca do poder e da eficácia da humildade nos locais de trabalho tem 

mostrado que ela faculta uma significativa vantagem competitiva para os líderes.” 

Zachary Feder & Khatera Sahibzada331 

RESUMO 

Este capítulo sumaria trabalhos de investigação que sustentam os argumentos apresentados nos capítulos anteriores. 

As pesquisas sugerem que a humildade dos líderes contribui para o desempenho dos liderados, assim como para a 

eficácia, a criatividade e a inovação das equipas e das organizações. Também mostram os efeitos destrutivos da húbris.  

O capítulo aponta, ainda, para a necessidade de adotar uma visão realista sobre a humildade – a humildade, por si só, 

não é suficiente, antes necessita da companhia de outras qualidades do líder. E diferentes liderados reagem 

diferentemente aos líderes mais ou menos humildes. 

 

BENEFÍCIOS  

A humildade tem valor intrínseco, e por isso surge representada em todas as principais tradições 

filosóficas, ocidentais e orientais332. E a sua valia é reforçada quando se atendem aos resultados da 

 
330 Nielsen & Marrone (2018, p. 821). 
331 Feder & Sahibzada (2014). 
332 Peterson & Seligman (2004). 
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investigação. Durante anos, os argumentos foram sobretudo teóricos. Todavia, mais recentemente, 

têm surgido diversos estudos empíricos que importa aqui considerar. Desde logo, a investigação333 

sugere que as pessoas mais humildes são mais felizes e psicologicamente mais saudáveis. São mais 

generosas e disponíveis para ajudar outras pessoas, mais empenhadas no tratamento justo e mais 

capazes de perdoar. É possível que esses comportamentos expliquem porque as pessoas humildes 

desenvolvem relacionamentos sociais mais positivos. Dado que, segundo a investigação, estes 

relacionamentos positivos são fundamentais para a felicidade334, é possível que as pessoas “com os 

pés na terra” desenvolvam sentimentos, atitudes, comportamentos e relacionamentos que as 

beneficiam e às pessoas com as quais interagem. 

No domínio da humildade na liderança, o tema deste trabalho, a investigação é igualmente bastante 

elucidativa: os líderes mais humildes, quando são também dotados de outras qualidades, geram 

efeitos positivos no funcionamento das equipas e das organizações. É esse o foco deste capítulo, no 

qual procuramos fundamentar e conferir sentido às ilustrações e argumentos discutidos nos 

capítulos anteriores. Sem pretensões de exaustividade, sumariamos os efeitos dos líderes humildes 

e os mecanismos explicativos desses efeitos. Para reforçarmos a relevância da matéria, também 

discutimos os riscos associados à escassez de humildade nos líderes. Especificamente, damos conta 

de estudos empíricos que procuram compreender o efeito da soberba dos líderes, um indicador da 

escassez de humildade. Na parte final, estabelecendo a ponte com os capítulos seguintes, 

identificamos oportunidades de pesquisa que exploramos nos nove estudos que realizámos e que 

são explanados nos capítulos seguintes. 

 

 
333 Veja síntese em Nielsen & Marrone (2018). 
334 De Neve (2018); Feeney & Collins (2015). 
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LÍDERES HUMILDES PROMOVENDO O DESEMPENHO DOS LIDERADOS 

Desempenho e proatividade 

Vários estudos sugerem que os líderes mais humildes estimulam diversas componentes do 

desempenho dos liderados. Por exemplo, uma investigação envolvendo 65 líderes e 308 liderados 

sugeriu que os líderes humildes contribuem para a “expansão” dos liderados, tornando estes mais 

autoconfiantes e, consequentemente, mais eficazes335. Uma componente do “desempenho” 

incorpora os comportamentos éticos dos liderados. Um estudo sugeriu, precisamente, que os líderes 

humildes encorajam condutas éticas, assim como uma postura de gratidão e empatia dos 

liderados336. 

Outra componente do desempenho dos liderados é a proatividade – a capacidade de tomar 

iniciativa para resolver problemas, mudar as situações e realizar inovações que melhorem o 

funcionamento das organizações. Esses comportamentos são especialmente importantes em 

contextos dinâmicos e incertos. São, todavia, arriscados – porque podem não resultar ou podem 

gerar erros, dando assim origem a punições, a culpabilizações, à perda de oportunidades de carreira, 

ou a problemas na relação com o líder. Esses riscos desaparecem se os liderados sentirem que a líder 

é humilde – isto é, que reconhece os seus próprios erros e limitações, que valoriza os contributos e 

forças dos liderados, e que está disposta a ouvir conselhos e aprender.  

Uma investigação337 sugeriu, precisamente, que os líderes humildes contribuem para o 

comportamento proativo dos liderados, e que esse efeito ocorre porque os liderados experimentam 

empoderamento psicológico. Este empoderamento representa o grau em que os liderados se 

 
335 Mao et al. (2019). 
336 Naseer et al. (2020). 
337 Chen et al. (2018).  
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sentem motivados para a ação, autodeterminados, competentes e crentes na sua capacidade para 

tomar iniciativas. A líder humilde promove o empoderamento psicológico dos liderados porque 

enfatiza as forças e as contribuições dos mesmos, concede-lhes oportunidades de participação na 

tomada de decisão, leva-os a sentirem-se mais autoconfiantes e competentes, cria-lhes condições 

de autonomia, e assim lhes promove a motivação intrínseca para atuar. Pela forma respeitadora e 

digna como atua, a líder humilde também conduz os liderados a sentirem que realizam trabalho com 

significado. Os liderados dotados destes sentimentos adotam mais comportamentos proativos, 

sendo este efeito especialmente forte se os liderados se identificarem com os valores, as crenças e 

as caraterísticas da líder.  

Criatividade 

Outro indicador importante do desempenho dos liderados é a criatividade. Ser criativo significa 

gerar ideias novas e úteis que permitam enfrentar oportunidades e problemas, criar novos produtos 

e serviços, melhorar processos e gerar inovação organizacional. Uma pesquisa338 sugeriu que o líder 

humilde contribui para a criatividade dos liderados através de dois mecanismos: o capital psicológico 

dos liderados e a necessidade de desenvolvimento por eles detida. O capital psicológico é um 

conjunto de quatro forças incluindo a autoconfiança (ou autoeficácia), a esperança (ou 

determinação), o otimismo e a resiliência. A necessidade de desenvolvimento representa o desejo 

de aprender e aproveitar as oportunidades de crescimento no trabalho339. Os efeitos suscitados pelo 

líder humilde sobre a criatividade dos liderados podem ser assim explicados340: 

 
338 Wang et al. (2018). 
339 Oldham & Hackman (2012). 
340 Wang et al. (2018). 
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• Quando o líder humilde valoriza os contributos e as forças dos liderados, estes sentem-se 

mais autoconfiantes nas suas capacidades de prosseguirem objetivos desafiantes. Ao 

mostrar recetividade às críticas, o líder humilde estimula a força-de-vontade dos liderados e 

impele-os a procurar caminhos alternativos para lidar com problemas e oportunidades. Ao 

mostrar flexibilidade e capacidade de adaptação à realidade, o líder humilde também ajuda 

os liderados a serem mais adaptativos e resilientes, e mais otimistas acerca do futuro. 

• Este efeito do líder humilde sobre o capital psicológico dos liderados é mais acentuado 

quando estes denotam maior necessidade de desenvolvimento. Esse reforço ocorre porque 

os liderados mais focados no seu próprio desenvolvimento buscam mais, e aproveitam mais, 

as oportunidades de participação e o feedback facultado pelos líderes humildes. Dado que o 

líder humilde também é, por natureza, mais focado no seu próprio desenvolvimento, 

emergem processos de identificação e apreciação mútua entre ele e os liderados mais 

orientados para o desenvolvimento – o que torna mais provável o crescimento das forças 

psicológicas dos liderados. 

• Os liderados dotados de maior capital psicológico são mais criativos porque estão mais 

motivados, arriscam mais e sentem-se mais autoconfiantes na busca de soluções criativas 

que lhes permitam prosseguir os objetivos341. Perante oportunidades e problemas, são mais 

perseverantes otimistas e, consequentemente, optam por estratégicas mais criativas.  

Outra pesquisa342 sugeriu que os líderes humildes podem fomentar o comprometimento dos 

liderados no processo criativo porque os liderados se sentem mais apoiados por esse perfil de 

 
341 Rego et al. (2012a). 
342 Yuan et al. (2018). 
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liderança. Este efeito é mais acentuado se os liderados sentirem que o líder é, além de humilde, 

competente. Os resultados do estudo podem ser interpretados da seguinte maneira: 

• Ao lidarem com um líder humilde, os liderados sentem-se apoiados e percecionam que os 

seus pontos de vista e contributos, mesmo que “estranhos”, são valorizados. Acreditam que 

o líder está aberto a feedback, está disposto a aprender e aceita propostas e sugestões 

criativas para enfrentar problemas e oportunidades. Entendem que o líder os apoiará em 

momentos críticos, que encarará o erro como oportunidade para a aprendizagem, e que é 

seguro arriscar, experimentar e inovar. 

• Estes sentimentos e perceções impelem os liderados a devotarem mais tempo e energia à 

obtenção de informação, à consideração de diversas opiniões, e à identificação de problemas 

e oportunidades que requerem soluções criativas. Ao sentirem-se apoiados, os liderados 

ficam mais propensos a experimentar, a arriscar e a testar novas ideias, algo essencial no 

processo criativo. 

• O efeito positivo do líder humilde é mais acentuado quando os liderados percecionam que o 

líder também é competente. Nessa situação, confiam mais nas informações, sugestões e 

conhecimentos que o líder lhes proporciona para enveredarem por soluções criativas. 

Diferentemente, se consideram que o líder é incompetente, os liderados confiarão menos na 

pertinência do seu apoio. Poderão mesmo recear que as informações, sugestões e 

conhecimentos provindos do líder sejam problemáticos na busca de soluções criativas para 

enfrentar problemas e oportunidades. Em casos limite, os liderados poderão sentir que a 

humildade expressa pelo líder é uma estratégia por ele usada para conquistar os “favores” 

dos liderados, daqui resultando relações de confiança mais ténues. 
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Esta pesquisa teve a particularidade adicional de sugerir que o excesso de humildade pode ser 

perverso para a dedicação dos liderados ao processo criativo. Uma possível explicação é que o 

excesso de humildade pode ser interpretado como um sinal de fraqueza (ou mesmo hipocrisia343) do 

líder, daqui resultando atenuação das relações de confiança e “parceria” entre os liderados e o líder. 

A humildade excessiva pode também ser considerada supérflua e uma demonstração de 

inferioridade – pouco recomendável num líder.  

Não sabemos se este efeito pode ser explicado pelo contexto que a pesquisa foi realizada. É possível 

que não o seja. A um líder requer-se equilíbrio. Requer-se, acima de tudo, que a humildade seja 

acompanhada de outras qualidades como a sabedoria, a curiosidade, e a magnanimidade ou 

generosidade344. Ademais, é possível que o efeito negativo não radique especificamente no 

“excesso” de humildade, mas antes na ausência de outras qualidades. 

Expressão de voz 

Outra componente importante do desempenho dos liderados é a capacidade para expressarem voz 

sobre os assuntos relacionados com os processos de trabalho, a equipa e a organização. Ao 

expressarem-se e exporem os seus pontos de vista críticos, os liderados contribuem para evitar erros 

e para melhorar as decisões dos líderes e da equipa. Permitem, também, evitar comportamentos 

potencialmente problemáticos que, se concretizados, poderiam fazer perigar a reputação da 

organização. Diferentemente, o silêncio dos liderados pode conduzir a decisões trágicas ou, pelo 

menos, à perda do potencial contido na equipa345. 

 
343 Yuan et al. (2018). Veja, também, Bharanitharan et al. (2020). 
344 Argandoña (2017). 
345 Edmondson (2018). 
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Uma pesquisa346 sugeriu que os líderes mais humildes estimulam os liderados a “abrir o bico”, isto é, 

a expressar voz sobre mudanças que entendem que devem, ou não, ser levadas a cabo. Esse efeito 

ocorre porque o líder humilde, ao mostrar vulnerabilidade perante os liderados e ao valorizar os 

respetivos contributos, cria um clima de segurança do qual emergem duas consequências: os 

liderados sentem que o líder os considera confiáveis, e desenvolvem maior confiança. Estes 

sentimentos, por seu turno, impelem os liderados a percecionar que é seguro expressarem o que 

pensam. É possível que, nesse clima de expressão livre de voz, o líder recolha mais opiniões e 

perspetivas diferenciadas provindas dos liderados, assim tomando melhores decisões e 

contribuindo para o desempenho da equipa347. Outra investigação sugeriu que, quando trabalham 

com líderes humildes, os liderados sentem-se mais poderosos, e esse sentimento condu-los a 

expressarem voz348.  

LÍDERES HUMILDES PROMOVENDO A EFICÁCIA DAS EQUIPAS 

A humidade dos líderes surte efeitos sobre cada liderado, individualmente, mas também sobre a 

equipa e a organização, como um todo. Neste processo de influência, emergem efeitos coletivos 

que ultrapassam a soma dos efeitos individuais. De facto, a investigação sugere que os líderes mais 

humildes contribuem para a eficácia das suas equipas, através de vários mecanismos. Um estudo349 

observou que os líderes mais humildes contribuem para a eficácia da equipa porque facilitam os 

processos de liderança partilhada no seio mesma. A explicação pode ser sumariada do seguinte 

modo: 

 
346 Bharanitharan et al. (2019). 
347 Fast et al. (2014). 
348 Lin et al. (2019). 
349 Chiu et al. (2016). 
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• Os líderes humildes facilitam a liderança partilhada porque convidam os membros da equipa 

a participarem nas decisões e mostram-lhes que os seus contributos são valorizados e 

acolhidos. Ao mostrarem disponibilidade para partilhar o poder, os líderes humildes 

encorajam os membros da equipa a assumirem papeis de liderança. Esse efeito é mais 

provável se os membros da equipa tiverem personalidade proativa. Esta proatividade leva-

os a aproveitar as possibilidades de intervenção e liderança facultadas pelo líder humilde. 

• A liderança partilhada contribui para a eficácia da equipa porque aumenta a coesão e o 

capital social da equipa, permite a utilização mais eficaz dos conhecimentos, capacidades e 

competências de todos os seus membros, e facilita a aprendizagem individual e a coletiva. 

Naturalmente, este efeito é mais provável quando os membros da equipa possuem as 

necessárias capacidades e competências. 

Outro possível mecanismo explicativo para o impacto positivo dos líderes humildes sobre a eficácia 

das equipas é a aprendizagem destas350. Assumindo as suas próprias limitações, dando mostras do 

desejo de aprender e mostrando apreciação pelos contributos dos liderados, os líderes humildes 

estimulam um clima de equipa focado na partilha de informação, no desenvolvimento individual e 

coletivo, e na aprendizagem permanente. Ao desenvolverem-se e aprenderem, as equipas são mais 

capazes de lidar com problemas e oportunidades, tornando-se mais eficazes.  

Uma pesquisa351 realizada com mais de duzentos líderes de uma empresa norte-americana sugeriu, 

precisamente, que os líderes mais humildes estimulam a orientação da equipa para a aprendizagem. 

Sugeriu, ainda, que esses líderes contribuem para a satisfação e o engagement dos liderados, e 

diminuem a probabilidade de estes abandonarem a organização. 

 
350 Li et al. (2017a). 
351 Owens et al. (2013). 
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Outra investigação352 sugeriu que a humildade dos líderes afeta positivamente o desempenho das 

equipas porque a equipa, no seu todo, desenvolve mais humildade coletiva. Os líderes humildes 

contagiam as suas equipas através do exemplo, levando-as a ser mais humildes. Observando as 

expressões de humildade do seu líder, os membros da equipa ficam conscientes das forças e 

fraquezas individuais e coletivas, reconhecem os contributos uns dos outros e denotam desejo de 

melhorar e aprender. Esta humildade coletiva torna os membros da equipa mais cientes das suas 

forças e mais focados no aproveitamento do potencial dos seus membros e dos seus recursos em 

prol dos objetivos da equipa. Este foco, por seu turno, impele a equipa a esforços de autocorreção, 

de autorreforço e de auto monitorização, maximizando as possibilidades de alcance de objetivos e 

melhorando o desempenho da equipa. 

Um estudo353 realizado em Portugal também sugeriu que os líderes mais humildes fomentam a 

humildade coletiva das equipas, o que as torna psicologicamente mais fortes e mais eficazes. A 

humildade coletiva torna a equipa psicologicamente mais segura porque a equipa humilde valoriza 

os contributos dos seus membros, aprende com os erros, e é mais capaz de se adaptar aos desafios 

emergentes. Deste modo, a equipa sente-me mais capaz de enfrentar os desafios, mais otimista 

perante o futuro, mais determinada a prosseguir os objetivos e mais resiliente perante adversidades 

e obstáculos. Estas forças psicológicas, por seu turno, tornam a equipa mais eficaz na realização do 

trabalho e na prossecução dos objetivos.   

Esse estudo teve a vantagem adicional de mostrar que os líderes devem ser consistentes no modo 

como expressam humildade aos diferentes membros da equipa. Quando uma líder expressa níveis 

de humildade diferentes para com diferentes liderados, a equipa forma impressões menos claras 

 
352 Owens & Hekman (2016). 
353 Rego et al. (2017a). 
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sobre a humildade dessa líder e reage de modo menos positivo. Diferentemente, quando a líder 

expressa elevada humidade a todos os membros da equipa, essa consistência é interpretada pela 

equipa como sinal de que a líder é realmente humilde. 

Outro estudo realizado em Portugal354 com 96 líderes intermédios sugeriu que os líderes mais 

humildes são percecionados como mais eficazes, e esse efeito é explicado pela tendência desses 

líderes para analisarem cuidadosamente todos os dados relevantes antes de tomarem decisões. 

Esses líderes estão dispostos a aprender com os outros, a obter conselhos e a pedir opiniões a outras 

pessoas, mesmo àquelas que deles discordam. Evitam decisões precipitadas. Desse modo, ficam 

mais aptos a formar uma leitura mais clara da realidade e a tomar decisões mais fundamentadas e 

sábias. Como consequência, são considerados líderes mais eficazes. Dado que a eficácia dos líderes 

é, em medida considerável, alcançada mediante a eficácia da equipa, este estudo converge com os 

antes expostos e sugere que os líderes humildes ajudam as suas equipas a serem mais eficazes. 

LÍDERES HUMILDES ENCORAJANDO A CRIATIVIDADE E A INOVAÇÃO 

A inovação é um indicador importante da eficácia das equipas e das organizações. Uma pesquisa 

mostrou que os líderes humildes estimulam o altruísmo nas suas organizações, encorajando as 

pessoas a cooperar mais, daí resultando maior inovação organizacional355. Outro estudo mostrou 

que os líderes mais humildes promovem um clima social no qual as pessoas sentem que têm voz e 

que podem comunicar francamente, emitir opiniões, fazer sugestões e expressar livremente o que 

pensam – daí decorrendo efeitos positivos para a inovação organizacional356. Esses efeitos emergem 

porque os fluxos comunicacionais permitem que as pessoas aprendam umas com as outras, se 

 
354 Rego et al. (2018b). 
355 Mallén et al. (2019). 
356 Liu et al. (2017). 
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ajudem mutuamente no enfrentamento de problemas e oportunidades, e se sintam seguras para 

arriscar propostas criativas e inovadoras357.  

Esse estudo também sugeriu que o efeito dos líderes humildes é mais forte quando os membros da 

equipa trabalham de modo relativamente independente. Nessa situação, as demonstrações de 

humildade do líder estimulam a interação entre os membros da equipa e a produção de soluções 

inovadoras. Quando a interdependência entre os membros da equipa é elevada, essas interações 

ocorrem naturalmente, pelo que beneficiam menos com as demonstrações de humildade do líder. 

A criatividade da equipa, que representa o grau em que a equipa apresenta ideias novas e úteis para 

lidar com problemas e oportunidades, é um patamar importante na geração da inovação. Pode 

afirmar-se que a inovação representa a aplicação da criatividade na produção de produtos e serviços 

inovadores. Em consonância com o estudo anterior, diversos estudos estudaram o impacto da 

liderança humilde na criatividade das equipas. Um trabalho358 envolvendo 129 task forces na área 

médica sugeriu que os líderes mais humildes criam condições que impelem os empregados a 

sentirem-se seguros para apresentar ideias novas e úteis, e para acolherem as ideias dos outros. Por 

exemplo, ao verificarem que o líder humilde aprecia as forças e os contributos dos membros da 

equipa, e que considera o erro e o fracasso como oportunidade para a aprendizagem, os liderados 

sentem que a criatividade será bem acolhida. 

Outra investigação confirmou o impacto positivo da liderança humilde na criatividade das 

equipas359. Os líderes humildes fomentam a criatividade porque aumentam a segurança psicológica 

 
357 Edmondson (2018). 
358 Wang et al. (2017). 
359 Hu et al. (2018). 
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e a partilha de informação no seio da equipa, que por seu turno tornam a equipa mais apta a propor 

soluções criativas. A explicação pode ser assim resumida: 

• A criatividade requer um ambiente de equipa psicologicamente seguro. Quando essa 

segurança psicológica existe, as pessoas sentem-se livres para apresentar as suas ideias, 

quaisquer que sejam, sem receio de serem contestadas, repreendidas ou punidas. Sentem 

segurança para mostrarem que não sabem, que precisam de ajuda e que estão dispostas a 

ajudar.  

• A criatividade também beneficia com a partilha de informação no seio da equipa. Dispondo 

de mais informação e conhecimento, a equipa fica mais capacitada para encontrar soluções 

criativas para lidar com problemas a oportunidades. Quando os membros da equipa 

procuram uma solução criativa, sabem a quem podem recorrer e pedir ajuda. 

• Os líderes humildes fomentam a segurança psicológica e a partilha de informação porque 

reconhecem as suas próprias limitações, acolhem as perspetivas e contributos dos liderados, 

mostram disponibilidade para aprender com os erros, estimulam a aprendizagem e veiculam 

a ideia de que é aceitável assumir riscos para inovar.   

O estudo também deu conta de que o impacto da liderança humilde é mais forte quando os 

membros da equipa valorizam menos a distância de poder, e mais fraca quando essa distância é 

grande. A distância de poder representa o grau em as pessoas reverenciam as figuras de autoridade 

e aceitam elevados desníveis de poder. As pessoas que valorizam grande distância poder tendem a 

ser menos entusiastas de líderes humildes, pois podem considerar que a humildade representa uma 

fraqueza. Diferentemente, as pessoas que valorizam a pequena distância poder apreciam um líder 

humilde que os escuta, assume que não sabe e pede conselhos e ajuda.  
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Este resultado (assim como o do estudo antes citado) ajuda a compreender que os efeitos benéficos 

da humildade dos líderes não são extensivos a todas as equipas e contextos. Pessoas oriundas de 

contextos culturais que valorizam a proximidade dos líderes e a liderança participativa reagem mais 

positivamente do que pessoas de contextos que valorizam mais os líderes distantes e autoritários360. 

Por essa razão, é possível que os estilos de liderança mais humildes resultem melhor em alguns 

países asiáticos e na Europa Escandinava do que em países árabes, na América Latina e na Rússia. 

Os efeitos da liderança humilde também dependem, naturalmente, da interpretação que os 

liderados fazem das demonstrações de humildade da parte da líder. Se os liderados atribuírem essas 

demonstrações ao desejo da líder de gerar boas impressões, e não a uma genuína humildade, os 

liderados não desenvolverão confiança na líder361 e responderão negativamente362.  Note-se que o 

que aqui releva é a atribuição que os liderados fazem – independentemente das reais intenções da 

líder. Mais uma vez fica reiterado: a liderança não é “líder” – é um processo que envolve líderes e 

liderados numa dada situação. 

A HUMILDADE NA LIDERANÇA DE TOPO 

Uma quantidade progressiva de estudos tem-se focado no efeito da humildade dos líderes de topo 

sobre o funcionamento e desempenho das suas organizações. Uma investigação, que clarificaremos 

na secção seguinte, sugeriu que os líderes humildes podem contribuir positivamente para a inovação 

das suas empresas se, além de humildes, apresentarem um nível apropriado de narcisismo saudável. 

Outro estudo363 sugeriu que os líderes que procuram feedback dos membros das suas equipas 

fomentam o desempenho da organização. Ao procurarem feedback, esses líderes demonstram 

 
360 Mittal & Dorfman (2012); Oc et al. (2015). 
361 Yang & Chen (2019). 
362 Qin et al. (2020). 
363 Ashford et al. (2018). 
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humildade e comunicam simbolicamente aos membros das suas equipas que os seus contributos, 

as suas propostas, as suas opiniões e as suas críticas são importantes. Esta mensagem torna a equipa 

de gestão mais autoconfiante nas suas capacidades. A equipa sente-se mais capaz de enfrentar 

desafios e de realizar as tarefas com eficácia, e fica mais empenhada na prossecução dos objetivos. 

A demonstração de humildade pelo CEO também exerce um efeito indireto. Observando o exemplo 

do líder, os membros da sua equipa aprendem a adotar comportamentos humildes, o que os torna 

mais capazes de tomar melhores decisões e de promoverem a confiança e o empenhamento de 

outros membros organizacionais. 

Uma investigação364 envolvendo PME americanas da indústria do software e do hardware sugeriu 

que a humildade dos CEO contribui para o desempenho das empresas porque promove a integração 

comportamental da equipa de gestão de topo. Esta integração representa o grau em que os 

membros da equipa de gestão colaboram entre si, partilham informação, participam no processo de 

tomada de decisão e desenvolvem uma visão partilhada. Os líderes humildes contribuem para essa 

integração porque apelam aos interesses coletivos, revelam abertura para escutar opiniões e 

valorizar contributos, convidam as pessoas a participar nas decisões e criam um ambiente seguro 

para a partilha de ideias, opiniões e conhecimentos.  

Outra razão pela qual essa integração ocorre é que os líderes humildes, menos focados na sua 

própria glorificação material, denotam menor propensão para exigir, para si próprios, níveis de 

compensação exagerados. Consequentemente, a disparidade salarial no seio da equipa é menor, 

pelo que a probabilidade de integração é maior. A integração da equipa, por seu turno, gera uma 

orientação estratégica ambidestra. Esta orientação representa o grau em que a empresa prossegue 

 
364 Ou et al. (2018). 
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simultaneamente o aproveitamento e melhoria das capacidades atuais (exploitation) e a exploração 

de novos processos e capacidades (exploration). As equipas mais integradas tendem a prosseguir 

mais fortemente uma orientação estratégica ambidestra por várias razões:  

• colaboram na integração da informação através do debate construtivo;  

• põem de lado interesses paroquiais ou pessoais e integram a informação de elevada 

qualidade que circula na equipa;  

• lidam melhor com a tensão entre exploration e exploitation.  

Esta orientação estratégica ambidestra gera maior desempenho da empresa porque permite 

aproveitar as vantagens, e mitigar as desvantagens, da exploration e da exploitation: 

• O foco no uso e aproveitamento dos recursos e capacidades atuais (e.g., expansão do 

produto para novos mercados ou segmentos; melhoria da eficiência dos processos) permite 

obter retornos imediatos. Mas dificulta a adaptação à mudança.  

• Diferentemente, o foco na exploração de novas oportunidades e recursos (e.g., inovação de 

produtos e serviços) prepara a empresa para lidar com as mudanças ambientais, mas pode 

consumir excessivos recursos antes que os benefícios sejam alcançados.  

Por conseguinte, as empresas que enveredam por uma estratégia assente simultaneamente na 

exploration e na exploitation ficam mais capacitadas para alcançar desempenho sustentável. O 

estudo sugeriu, precisamente, isso: os líderes humildes, ao evitarem disparidades salariais 

excessivas no seio da equipa de gestão de topo e ao promoverem a integração da mesma, 

promovem uma orientação estratégica ambidestra, a qual conduz a maior desempenho económico-

financeiro da empresa. 
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Outra investigação365 procurou compreender a cascata de efeitos que os CEO humildes produzem 

em diferentes níveis da organização. Os resultados mostraram que os CEO mais humildes adotam 

mais comportamentos de liderança empoderadora – promovem a participação dos liderados na 

tomada de decisão, expressam confiança no respetivo elevado desempenho e concedem-lhes 

autonomia. Estas estratégias empoderadoras, por seu turno, melhoram os níveis de integração 

comportamental da equipa de gestão de topo, como antes referimos. Ao sentirem-se empoderados 

e experienciarem equilíbrio na distribuição de poder, os membros da equipa de gestão de topo 

interagem mais entre si, cooperam mais, confiam mais uns nos outros e respeitam-se mutuamente.  

Esta integração dos membros da equipa de gestão de topo surte efeitos sobre os gestores 

intermédios. Ao observarem as interações positivas no seio da equipa de gestão de topo, e ao 

interagirem com os membros dessa equipa, os gestores intermédios compreendem que a 

cooperação e a comunicação entre departamentos e unidades são apreciadas. Também se sentem, 

eles próprios, mais empoderados – mais valorizados e dotados de maior autonomia. 

Consequentemente, experimentam mais significado no seu trabalho, sentem que o seu trabalho 

tem impacto e respondem com níveis superiores de empenhamento, dedicação e desempenho.  

UMA VISÃO PARADOXAL DA HUMILDADE DOS LÍDERES 

Intuitivamente, faz sentido considerar que os líderes narcisistas são pouco humildes, e vice-versa. 

Mas, paradoxalmente, alguns líderes narcisistas são capazes de desenvolver algumas componentes 

da humildade. O narcisista Steve Jobs desenvolveu humildade como fruto dos seus fracassos e da 

“humilhação” de ter sido escorraçado da Apple, a empresa que ele próprio fundara366. A experiência 

e a senioridade tê-lo-ão tornado mais aberto às ideias dos outros e mais disposto a reconhecer os 

 
365 Ou et al. (2014). 
366 Owens et al. (2015). 
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seus próprios erros. Nas suas próprias palavras, proferidas num célebre discurso na Universidade de 

Stanford, a sua saída forçada da Apple terá funcionado como uma espécie de “medicamento áspero” 

que o “paciente” teve necessidade de tomar367.  

Há quem considere que foi essa combinação paradoxal de humildade e narcisismo que permitiu a 

Jobs recuperar a Apple e alcandorá-la à grandeza que veio a adquirir368. Jack Ma, fundador e líder da 

Alibaba, que revolucionou o comércio eletrónico na China, é também caraterizado como sendo 

simultaneamente narcisista e humilde369.  

O que nos ensina a investigação sobre a matéria? Um estudo370 sugeriu que um líder suscita impacto 

mais positivo sobre os liderados se combinar um nível elevado de humildade com narcisismo 

igualmente elevado. Os seus liderados desenvolvem perceções mais positivas acerca da sua eficácia, 

envolvem-se mais no trabalho e são mais eficazes. Eis uma possível explicação: 

• Os líderes narcisistas, pese embora o seu lado menos nobre, possuem algumas vantagens: 

confiam nas suas capacidades, estão dispostos a enfrentar riscos e são persistentes perante 

a adversidade. O potencial negativo desse narcisismo é mitigado, e o potencial positivo é 

reforçado, se o líder for igualmente humilde.  

• O potencial negativo do narcisismo é mitigado pela humildade porque esta reduz-lhes as 

tendências abrasivas e abusivas e impele-os a prestarem atenção às qualidades dos outros. 

O sentido de superioridade narcísico destes líderes é anulado pela humildade – a disposição 

para compreender os seus próprios limites e fraquezas e para reconhecer as forças dos 

outros. 

 
367 Jobs (2005). 
368 Owens et al. (2015). 
369 Zhang et al. (2015a). 
370 Owens et al. (2015). 
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• O potencial positivo do narcisismo é reforçado pela humildade porque esta lhes permite 

serem mais realistas nas ambições e menos propensos a incorrer em riscos desnecessários. 

A preocupação com o desejo pessoal é combinada com o reconhecimento do valor e do 

contributo dos outros.  

• Diferentemente, um líder narcisista desprovido de humildade torna-se abrasivo, arrogante, 

incapaz de dar o braço a torcer e indisponível para assumir erros e abandonar um projeto 

inviável. Simetricamente, um líder humilde desprovido da “garra” narcisista pode ficar com 

menor ímpeto mobilizador e ser menos perseverante. 

Segundo os autores do estudo371, “os narcisistas que praticam a humildade podem evitar o 

descarrilamento e ser eficazes porque as expressões de humildade podem amolecer os efeitos 

tóxicos do narcisismo e reforçar os seus efeitos construtivos, de modo que os seus benefícios se 

possam concretizar”. Note-se, pois, que o estudo reconhece o potencial perverso do narcisismo e 

considera que a humildade pode reduzir essa perversidade. Também reconhece que o narcisismo 

incorpora potencial positivo e que esse efeito positivo pode ser reforçado se o líder for também 

humilde.  

O IMPACTO DO PERFIL PARADOXAL NA INOVAÇÃO  

Esta combinação paradoxal de humildade e narcisismo dos líderes foi posteriormente estudada 

numa investigação372 que procurou compreender o impacto dos líderes na inovação das empresas. 

A investigação envolveu dois estudos realizados na China, um contexto cujas tradições filosóficas 

abraçam mais positivamente a combinação de opostos. Os resultados sugeriram que os CEO 

simultaneamente humildes e narcisistas são mais carismáticos e, desse modo, podem contribuir 

 
371 Owens et al. (2015, p. 1208). 
372 Zhang et al. (2017).  
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para a cultura inovadora e, assim, estimular a inovação das suas empresas. A explicação pode ser 

resumida do seguinte modo: 

• Os líderes narcisistas preferem estratégias dinâmicas, investimentos arriscados e ações 

inovadoras. Esperam, desse modo, obter resultados marcantes, ter impacto e alcançar 

louvores. Todavia, se não forem também humildes, as suas estratégias e investimentos 

audazes podem resultar mais da busca do estrelato pessoal do que na prossecução do 

benefício da organização. As ambições pessoais desses líderes podem fazê-los perder 

discernimento e sensatez. Podem ficar mais focados em explorar métodos e processos 

radicais, de modo a focar as atenções em si próprios, do que em aprimorar o que a 

organização já faz. Podem, mesmo, sentir o seu ego ameaçado por inovadores talentosos 

que lhes causam sombra.  

• Os líderes humildes valorizam os contributos dos outros e criam condições para que os 

liderados façam uso do seu potencial. Empoderam os liderados e recompensam os 

comportamentos inovadores dos mesmos. Todavia, se não possuíram uma certa aura 

narcísica saudável, ficam remetidos a uma posição discreta e não inspiram os membros 

organizacionais com os quais não interagem diretamente. Podem ficar mais focados em 

melhorar os processos já existentes do que em explorar novos processos e métodos. Não 

servem como modelos de ação inovadora para a organização no seu todo. 

• Os líderes que são simultaneamente humildes e narcisistas fazem uso das vantagens do 

narcisismo e da humildade. O narcisismo mitiga as componentes menos entusiasmantes da 

humildade, e a humildade atenua os riscos associados ao narcisismo. Dotados de elevados 

níveis de humildade e narcisismo, estes líderes exploram novas oportunidades, mas também 

aprimoram os processos já em curso. Arriscam novas estratégias, mas não incorrem em 
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riscos exagerados. São campeões da inovação, mas sem deixarem de ter os pés na terra. 

Envolvem-se em ações inovadoras que causam impacto, mas sem se deixarem toldar por 

desejos de estrelato pessoal. 

Estas investigações reforçam, pois, a noção de que a humildade dos líderes é importante, mas que 

o seu potencial só é verdadeiramente aproveitado quando o líder é dotado de outras caraterísticas. 

Esses outros atributos não têm que incluir o narcisismo em sentido estrito. Mas podem incluir a 

determinação, a perseverança e a resiliência que muitos narcisistas possuem.  

EFEITOS PERVERSOS DA SOBERBA 

A húbris, ou soberba, está nos antípodas da humildade373. Emerge da combinação de excesso de 

confiança, vaidade, sentimento de superioridade, sensação de invulnerabilidade e ambição 

desmedida374. Os seus sintomas estão descritos no Quadro 4.1 do Capítulo 4. Estudos empíricos 

ajudam a compreender os seus efeitos potencialmente perversos, já exemplificados no Capítulo 4. 

Por exemplo, um estudo realizado em 18 países sugeriu que o excesso de confiança pode aumentar 

as probabilidades de empreender novos negócios, mas também incrementa os riscos de fracasso e 

mortalidade das empresas375. 

Um estudo abarcando quase quatro centenas de empresas sugeriu que os CEO dotados de excesso 

de autoconfiança, comparativamente com os seus pares mais humildes, são mais propensos a 

realizar aquisições e fusões, sobretudo se as mesmas não requererem financiamento externo. O 

 
373 Chowdhury (2014). 
374 Sadler-Smith et al. (2017). 
375 Koellinger et al. (2007). 



143 

 

mercado reage mais negativamente a esses anúncios de aquisições e fusões. E esses CEO destroem, 

em média, mais 7.7 milhões de dólares por aquisição do que os seus pares mais humildes376.   

Uma investigação abrangendo 2790 CEO sugeriu que os CEO mais soberbos adotam decisões mais 

arriscadas377. Fazem-no porque sobrestimam as suas capacidades de resolução de problemas, 

subestimam os recursos necessários para levar a cabo iniciativas arriscadas e são menos cientes das 

incertezas enfrentadas pelas empresas. Insuflados pelo seu ego e menos preocupados com o 

interesse dos acionistas, tomam decisões de pior qualidade. A pesquisa também sugeriu que o efeito 

perverso da húbris é maior quando o CEO dispõe de grande discrição (ou “margem de manobra”) 

para tomar decisões (o que ocorre, por exemplo, quando também exerce funções de chairman). 

Outro estudo abarcando mais de 460 CEO sugeriu que as empresas lideradas por CEO soberbos 

envolvem-se menos em ações de responsabilidade social, e mais em medidas de irresponsabilidade 

social (e.g., práticas laborais e ambientais eticamente questionáveis)378. Esses líderes, 

sobrestimando as suas capacidades e sentindo-se imunes a riscos, entendem que não necessitam 

da legitimidade, do apoio e dos recursos outorgados pelos stakeholders (designadamente a 

comunidade e as autoridades) com as quais interagem. Subestimam a relevância dos stakeholders 

para o desenvolvimento da empresa. Adotam medidas visando apenas o lucro, mesmo que por vias 

eticamente reprováveis. Acreditam que não serão apanhados nas malhas dessas condutas – ou que, 

se o forem, conseguirão escapar ilesos. 

Um estudo envolvendo mais de uma centena de aquisições de grandes empresas sugeriu que quanto 

maior é a húbris do CEO, maior é o otimismo e a confiança no êxito da aquisição adquirida, e maior 

 
376 Malmendier & Tate (2008). 
377 Li & Tang (2010). 
378 Tang et al. (2015a). 
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o preço pago pela empresa adquirida379. Esse efeito é reforçado quando há fraca vigilância do CEO 

pelo Conselho de Administração. Essa vigilância é mais fraca quando as funções de CEO e de 

chairman são exercidas pela mesma pessoa e quando a quantidade de executivos internos no 

Conselho é maior. Nesses casos, as decisões do CEO são menos escrutinadas e o CEO pode atuar 

em “roda livre”. Consequentemente, a probabilidade de a húbris conduzir a compras por preços 

insuflados é maior. 

Um estudo envolvendo 236 empresas chinesas mostrou que as empresas lideradas por CEO 

hubrísticos são mais poluidoras380. Esses líderes são menos cientes da gravidade dos prejuízos 

causados pelas suas decisões, sentem-se acima do “comum dos mortais”, são cegos a críticas e 

conselhos, e subestimam os riscos das suas ações desonestas para a própria empresa. Preocupados 

com a grandiosidade dos seus projetos, estão mais focados em insuflar o seu ego e subestimam os 

interesses legítimos dos stakeholders. Outra investigação381, envolvendo 164 empresas, sugeriu que 

a húbris CEO afeta negativamente o desempenho financeiro das organizações. Esse efeito é 

acentuado quando o poder do CEO é elevado, e mitigado quando o Conselho de Administração é 

vigilante. Os resultados dessa investigação podem ser explicados do seguinte modo: 

• O CEO mais soberbo, ao sobrestimar a sua capacidade de ser bem-sucedido, usa recursos 

significativos da empresa para investir em projetos pouco recomendáveis. Sobrestima a sua 

capacidade de análise e previsão. Também subestima os riscos e perigos, tomando decisões 

excessivamente arriscadas. Agarra-se ao poder através de manobras que neutralizam 

mecanismos de controlo e que protegem o seu prestígio e a sua posição. Este investimento 

 
379 Hayward & Hambrick (1997). 
380 Zhang et al. (2020). 
381 Park et al. (2018). 
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no ego, a expensas dos interesses da organização, pode dificultar a substituição do CEO no 

caso de ela ser conveniente.   

• Um CEO que é fundador da empresa ou detém uma parcela significativa da sua propriedade 

também é dotado de maior poder. Os riscos de o CEO soberbo usar indevidamente a sua 

posição são maiores quando o seu poder é maior. Consequentemente, o CEO soberbo é mais 

perverso para a saúde financeira da empresa quando o seu poder é mais acentuado. 

• Quando o Conselho de Administração é vigilante, 0 potencial efeito perverso é mitigado. A 

vigilância é mais forte quando as posições de CEO e de chairman são ocupadas por pessoas 

distintas, e quando o Conselho de Administração incorpora executivos externos. 

A evidência exposta permite compreender que os efeitos perversos da soberba são potencialmente 

mais problemáticos quando o líder não está inserido num quadro de pesos e contrapesos. Sem este 

quadro, aumenta exponencialmente o risco de o líder deixar de ter os pés na terra. Os contrapesos 

vigilantes são, pois, uma espécie de força instigadora da humildade do líder. Os líderes humildes 

reconhecem que precisam desses contrapesos para mitigar os riscos de uso indevido do poder e 

perda de discernimento decisório. Os menos humildes são menos cientes dessa necessidade.  

Daqui decorre um paradoxo: o líder que mais necessita de contrapesos (o líder soberbo) é o que 

menos os acolhe, e o líder que mais os acolhe é o que menos necessita deles. Daqui advém, também, 

uma ilação: os mecanismos de governança não devem ser ditados, ou capturados (veja-se o caso 

BES382), pela ação do CEO, devem antes provir de regras e mecanismos independentes a que o CEO 

deve submeter-se. Há razões para supor que foi nesta trama que Carlos Ghosn colocou a Nissan – e 

 
382 Fernandes (2014); Gomes (2017); Simões (2018). 
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que se revelou perversa para ele próprio383. Ghosn acumulou demasiado poder, subestimou a 

relevância dos freios e contrapesos na governança da empresa, e a húbris apanhou-o em falso384.  

COMENTÁRIOS FINAIS 

Humildade e liderança são, para muitos, uma espécie de oxímoro – uma contradição ou mesmo uma 

impossibilidade. A investigação explorada neste capítulo sugere que esse ceticismo sobre as 

virtudes da humildade dos líderes é tanto infundado quanto perigoso. As pesquisas sugerem que a 

soberba pode conduzir ao descarrilamento dos líderes e das suas organizações. Diferentemente, a 

humildade dos líderes, desde que combinada com outras qualidades, estimula o desempenho, a 

criatividade e a inovação dos liderados, das equipas e das organizações. Os líderes humildes criam 

condições para que as pessoas expressem voz, não sintam medo, confiem e cooperem, se sintam 

parte integrante dos processos que lhes dizem respeito, e arrisquem, experimentam, aprendam e se 

desenvolvam. Os estudos apresentados nos quatro capítulos seguintes são evidência empírica 

adicional que corrobora a importância da humildade dos líderes.  

  

 
383 Pozen (2018). 
384 Nissan Motor Co. Ltd (2019). 
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CAPÍTULO 6 

A humildade dos líderes promovendo as forças psicológicas e o 

desempenho das equipas 

Estudo #1  

 “Um local de trabalho psicologicamente seguro ajuda as pessoas a ultrapassar alguma falta de 

autoconfiança. Por outras palavras, se o seu local de trabalho é psicologicamente seguro, você 

será mais capaz de expressar a sua voz mesmo que sinta menos autoconfiança”. 

Amy Edmondson385 

RESUMO 

O estudo #1 (308 indivíduos oriundos de 83 equipas) sugere que os líderes mais humildes criam mais segurança 

psicológica nas suas equipas (isto é, os seus membros podem ser “eles próprios” sem que daí resultem perigos para as 

suas carreiras). Esta segurança psicológica, por seu turno, torna as equipas mais autoconfiantes, mais esperançosas, 

mais otimistas e mais resilientes. Como consequência do incremento nestas forças psicológicas, as equipas tornam-se 

mais capazes de realizar o trabalho e de alcançar os objetivos individuais e coletivos. 

 

INTRODUÇÃO 

Será a humildade dos líderes contributiva do desempenho das equipas? E quais os mecanismos 

através dos quais esse potencial contributo é operado? Os estudos que têm vindo a ser realizados 

 
385 Edmondson (2018, p. 39). 
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ajudam a compreender que esses efeitos ocorrem386, mas a investigação empírica realizada em 

contexto português é escassa. Dada a natureza da cultura portuguesa, onde por vezes imperam 

conceções paternalistas acerca da liderança, importa compreender se também neste contexto a 

humildade dos líderes releva. Acresce que a humildade dos líderes só se traduz em melhor 

desempenho da equipa se a esta desenvolver mecanismos, por influência do líder, que a tornam 

mais eficaz. Importa, pois, investigar esses mecanismos.  

São esses os dois focos deste capítulo. Nele damos conta de um estudo que procura responder a 

duas perguntas interligadas. Primeira: como a humildade expressa pelos líderes explica o 

desempenho das equipas? Estudamos a humildade expressa, e não a humildade que os líderes se 

atribuem a si próprios, porque a liderança é um fenómeno eminentemente relacional387. O que mais 

releva para as respostas dos liderados é o comportamento que o líder lhes veicula, e não o que líder 

sente que é ou faz. A segunda pergunta da pesquisa é a seguinte: como esse efeito da humildade do 

líder sobre o desempenho das equipas é mediado pela segurança psicológica e pelo capital 

psicológico das equipas?  

Para responder às duas questões, foram inquiridos 308 indivíduos pertencentes a 83 equipas de nível 

intermédio. Os resultados sugerem que a humildade expressa pelos líderes prediz o desempenho da 

equipa através do efeito mediador da segurança psicológica e do capital psicológico da equipa. Por 

conseguinte, os líderes mais humildes criam mais segurança psicológica nas suas equipas (i.e., os 

seus membros podem ser “eles próprios” sem que daí resultem perigos para as suas carreiras). Esta 

segurança psicológica, por seu turno, torna as equipas mais autoconfiantes, mais esperançosas, 

mais otimistas e mais resilientes. Como consequência do incremento nestas forças psicológicas, as 

 
386 Chiu et al. (2016); Owens & Hekman (2016); Owens et al. (2015). 
387 Rego et al. (2017c); Uhl-Bien (2006). 
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equipas tornam-se mais capazes de realizar o trabalho e de alcançar os objetivos individuais e 

coletivos.  

O capítulo está estruturado do seguinte modo. Começamos por discutir os fundamentos das 

hipóteses constituintes do modelo representado na Figura 6.1. Apresentamos, depois, o método 

usado para testar esse modelo. Expomos, seguidamente, os resultados. Na secção posterior, 

discutimos esses resultados, damos contas das limitações do estudo e sugerimos estudos futuros. 

Na secção final, apresentamos as conclusões. Discutimos, ainda, algumas implicações para a 

liderança e a melhoria das relações entre os líderes e os membros das suas equipas. 

Figura 6.1 

Modelo testado no estudo #1 

 

 

HIPÓTESES 

Humildade dos líderes e eficácia das equipas 

Pesem embora as perspetivas pessimistas, ou mesmo cínicas, sobre a importância da humildade dos 

líderes – matéria que discutimos nos capítulos anteriores – diversos autores têm sublinhado a sua 

relevância para o desempenho individual e coletivo. Vera e Rodriguez-Lopez388 estiveram entre os 

primeiros académicos a argumentar que esse efeito positivo ocorre porque os líderes humildes 

promovem a aprendizagem, a resiliência e o serviço aos outros. Os líderes humildes são mais abertos 
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a novos paradigmas, mais propensos a aprender com os outros, mais disponíveis para reconhecer as 

suas próprias limitações e mais inclinados para desenvolverem esforços que lhes permitam aprender 

com os erros. São, também, mais prontos a procurar conselhos, a respeitar as opiniões e os 

contributos dos outros, e a facultar mentoria e coaching aos liderados. Finalmente, não se deixam 

enredar pela autocomplacência.  

Em geral, estas atitudes e ações dos líderes contribuem para baixar os níveis de turnover e fomentar 

o empenhamento dos liderados, nutrem processos de adaptação e renovação contínuas, fomentam 

a integração dos esforços individuais no seio das equipas, geram maiores níveis de criatividade e 

inovação, e contribuem para aumentar a produtividade389. Por exemplo, as líderes humildes 

fomentam a inovação porque os membros da equipa sentem-se mais livres para adotar uma atitude 

aberta que lhes permite assumir riscos, explorar novas ideias e conduzir experimentação390. Quando 

enfrentam problemas, as líderes humildes não ingressam em processos de negação – antes 

enfrentam a realidade e progridem na busca de soluções e oportunidades de melhoria391. 

As líderes humildes são também mais propensas a adotar uma orientação para o poder social (i.e., 

focada nos interesses da equipa), a qual se traduz em maior eficácia da mesma392. A teoria da troca 

social também sugere que as líderes mais humildes desenvolvem laços sociais mais fortes com os 

liderados393, e estes reagem reciprocamente com mais elevados níveis de empenhamento e 

desempenho394. Tal como argumentou Karl Weick395, num mundo incerto e volátil, a assunção pela 

líder que “eu não sei” (um traço das líderes humildes) cria-lhe maior credibilidade e reforça-lhe a 

 
389 Ou et al. (2014); Vera & Rodriguez-Lopez (2004). 
390 Owens & Hekman (2012). 
391 Vera & Rodriguez-Lopez (2004). 
392 Howell (1988); Morris et al. (2005); Ou et al. (2014);  Van Dierendonck (2011). 
393 Davis et al. (2013); LaBouff et al. (2012); Morris et al. (2005); Owens et al. (2013). 
394 De Jong & Elfring (2010); Dirks & Ferrin (2002); Dirks & Skarlicki (2004); Van Dierendonck (2011). 
395 Weick (2001). 
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capacidade de desenvolver relacionamentos positivos. Distintamente, as líderes desprovidas de 

humildade são mais propensas a explorar os liderados396, conduzindo estes a adotar mais 

comportamentos contraproducentes e menos condutas responsáveis e típicas de um bom cidadão 

organizacional397.  

Como se compreende pelo exposto, o efeito positivo de uma líder humilde sobre a eficácia da equipa 

não é direto – antes ocorre por meio de diversos mecanismos. Neste estudo, consideramos dois 

desses mecanismos: a segurança psicológica e o capital psicológico da equipa. Especificamente, 

sugerimos que as líderes humildes fomentam a segurança psicológica da equipa, a qual resulta em 

incremento do capital psicológico da equipa (autoeficácia/autoconfiança, esperança, otimismo e 

resiliência), que por seu turno conduz a equipa a níveis superiores de desempenho. A nossa hipótese 

é consistente com o argumento de Amy Edmondson398 de que determinados comportamentos de 

liderança promovem a segurança psicológica das equipas, a aprendizagem das mesmas e, 

consequentemente, o seu desempenho. Estes argumentos são discutidos seguidamente. 

A humildade dos líderes promovendo a segurança psicológica da equipa 

A segurança psicológica representa o sentido de que “pode ser-se quem se é” sem que daí advenham 

consequências negativas para a autoimagem, o status, o prestígio ou a carreira399. Combina 

sentimentos de confiança e respeito mútuo400. A segurança psicológica é especialmente relevante 

como caraterística das equipas401. A Google identificou-a como a caraterística chave das equipas 

mais bem-sucedidas402. Uma equipa experimenta segurança psicológica quando os seus membros 

 
396 LaBouff et al. (2012). 
397 Sackett & DeVore (2001); Van Dierendonck (2011). 
398 Edmondson (1999, 2018). Veja, também, Van Dierendonck (2011). 
399 Kahn (1990). 
400 Edmondson (2o18). 
401 Edmondson (2004); Edmondson & Lei (2014). 
402 Delizonna (2017); Rokovsky (2015). 
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desenvolvem confiança mútua, se respeitam e estão cientes de que ninguém os embaraçará, punirá 

ou rejeitará se expressarem genuinamente os seus pontos de vista perante o líder e os restantes 

membros da equipa403.  

Razões diversas apoiam a tese de que os líderes mais humildes fomentam a segurança psicológica 

das equipas404. Esses líderes criam uma atmosfera em que há espaço para arriscar, cometer erros e 

aprender com os mesmos405. Os líderes humildes, “dando mostras de que não sabem todas as 

respostas, sendo verdadeiros consigo próprios, e denotando uma atitude de aceitação interpessoal, 

criam um ambiente no qual os seguidores se sentem seguros e confiantes” 406. Os membros da 

equipa sentem-se confortáveis para escrutinar e discordar dos pontos de vista e dos 

comportamentos do líder407.  

Em suma, o líder humilde nutre climas de segurança psicológica porque408 (a) se mostra acessível e 

próximo, (b) aprecia as forças e os contributos dos outros, (c) reconhece os limites do seu próprio 

conhecimento e está recetivo ao feedback, (d) assume que é falível e está disposto a aprender, (e) 

encara os fracassos e erros como oportunidades para a aprendizagem, e (f) convida os membros da 

equipa a contribuir com ideias, sugestões e recomendações.  

A demonstração genuína de humildade por parte do líder encoraja a equipa a atuar de modo similar, 

criando uma espécie de “humildade coletiva”409. Consequentemente, a equipa denota mais abertura 

a novas ideias, conselhos, aprendizagem e feedback – daqui emergindo sentimentos de segurança 

psicológica. Diferentemente, o líder autocentrado e arrogante impele os liderados a protegerem-se 

 
403 Edmondson (2012). 
404 Hirak et al. (2012); Schaubroeck et al. (2011). 
405 Van Dierendonck (2011). 
406 Van Dierendonck (2011, p. 1246). 
407 Nembhard & Edmondson (2006). 
408 Edmondson (1999, 2008); Ou et al. (2014); Tangney (2009). 
409 Edmondson (2008); Owens et al. (2013). 
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e a inibirem-se de assumir erros e fracassos, de pedir ajuda, de mostrar ignorância e de manifestar 

discordâncias perante o líder – mesmo quando este envereda por decisões problemáticas. Daqui 

pode extrair-se a primeira hipótese: 

Hipótese 1: Os líderes mais humildes estimulam a segurança psicológica das suas equipas. 

Capital psicológico como atributo das equipas 

Através do fomento da segurança psicológica da equipa, os líderes humildes acabam por estimular 

as forças psicológicas da equipa, o que as torna mais eficazes e capazes de alcançarem os seus 

objetivos. Neste estudo, debruçamo-nos sobre quatro forças psicológicas que, em conjunto, 

caraterizam o capital psicológico: a autoeficácia (ou autoconfiança), a esperança (uma combinação 

de força de vontade e de capacidade para buscar caminhos alternativos na prossecução dos 

objetivos), o otimismo e a resiliência410. Estas quatro forças interagem e reforçam-se mutuamente411. 

Representam, holisticamente, uma espécie de “confiança nuclear”, uma avaliação global positiva 

das circunstâncias e das probabilidades de sucesso para lidar perseverantemente com as mesmas412.  

O capital psicológico tem sido estudado sobretudo como caraterística dos indivíduos, mas há razões 

para tratá-lo como atributo das equipas413. Desenvolve-se como atributo coletivo através das 

interações contínuas entre os membros da equipa, da modelação de comportamentos414, do 

contágio social e emocional415,  e da convergência dos modelos mentais perfilhados pelos 

indivíduos416. Como consequência destes processos, os membros da equipa desenvolvem perceções 

 
410 Luthans et al. (2007, 2015). 
411 Avey et al. (2011); Dawkins et al. (2013). 
412 Luthans et al. (2007, 2015); Stajkovic (2006). 
413 Bandura (1997); Dawkins & Martin (2014); Dawkins et al. (2015). 
414 Bandura (1997). 
415 Barsade (2002). 
416 Mathieu et al. (2000). 
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e crenças similares, assim reforçando sentimentos mútuos sobre as capacidades da equipa417. As 

equipas que possuem estas forças podem ser assim caracterizadas418: 

• As equipas com maior sentido de autoeficácia acreditam nas suas capacidades de ação e 

intervenção, escolhem objetivos desafiantes, desenvolvem elevada motivação e esforços para 

serem bem-sucedidas no alcance desses objetivos, e são perseverantes perante os obstáculos.  

• As equipas mais esperançosas investem a energia necessária ao alcance dos objetivos e 

desenvolvem caminhos alternativos que lhes permitem prosseguir esses objetivos quando 

surgem obstáculos.  

• As equipas mais otimistas creditam os sucessos a si próprias, distanciam-se psicologicamente de 

eventos negativos, e assim nutrem um sentido coletivo de autoestima e entusiasmo. 

• As equipas mais resilientes aceitam a realidade tal como é e revelam grande capacidade para se 

adaptarem às mudanças. Atravessam as dificuldades com vigor e energia. Transformam as 

fraquezas em forças (“o veneno em remédio”419). E, em vez de sucumbirem à adversidade, 

tornam-se ainda mais fortes.  

O capital psicológico é uma fonte crucial de crescimento coletivo, permitindo fazer uso mais 

apropriado de outras formas de capital (Quadro 6.1) ou mesmo suplantá-las. Por exemplo, uma 

equipa com qualificações “técnicas e intelectuais” modestas, mas repleta de capital psicológico 

pode vencer uma equipa repleta de “estrelas” muito mais qualificadas, mas desprovidas de “garra” 

para vencer obstáculos e lidar com as adversidades. 

 

 
417 Biemann et al. (2012). 
418 Luthans & Youssef (2004); Luthans et al. (2007, 2015). 
419 Clair & Dufresne (2007). 
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Quadro 6.1 

Quatro formas de capital das equipas420  

Formas  Componentes importantes 

Tradicional 

(o que temos) 

• Capital financeiro 

• Capital estrutural/físico 

• Capital tecnológico 

Humano 

(o que sabemos) 

• Conhecimento explícito 

• Conhecimento tácito 

• Experiência  

Social 

(quem conhecemos) 

• Redes de relacionamento  

• Confiança 

• Normas (formais e informais) e valores que pautam as relações no seio da equipa 

• Espírito de cooperação 

Psicológico 

(quem somos) 

• Autoeficácia 

• Esperança 

• Otimismo 

• Resiliência 

 

A segurança psicológica predizendo o capital psicológico da equipa 

Várias razões explicam como as equipas psicologicamente mais seguras se tornam mais fortes. A 

autoeficácia desenvolve-se porque os membros da equipa, tanto individual como coletivamente, 

sentem que os seus pontos de vista e contributos são escutados e encorajados421, partilham 

conhecimentos e ideias, cooperam na prossecução dos objetivos e assim reforçam as crenças 

partilhadas de que os objetivos coletivos serão alcançados422. Ao buscarem feedback sobre as suas 

 
420 Construído a partir de Luthans & Youssef (2004). 
421 Edmondson (1999, 2004, 2012, 2018); Schaubroeck et al. (2011). 
422 Bandura (1997); Hu & Liden (2011); Lester et al. (2002). 
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ações, de modo a melhorarem processos e ações, estas equipas também se tornam mais capazes de 

escolher mais eficazmente as ações subsequentes423.  

A esperança desenvolve-se nas equipas psicologicamente mais seguras porque os seus membros se 

sentem mais energizados por um sentido de autodeterminação e segurança. Este sentido capacita-

os para focarem energias na prossecução dos objetivos e na identificação de vias alternativas para 

enfrentar problemas e oportunidades424. Nestas equipas, as pessoas também experimentam mais 

oportunidades de participação, o que lhes estimula a força de vontade e a busca dessas vias 

alternativas. Ademais, a equipa também se torna mais aptar a redefinir objetivos quando os 

anteriores se revelam inviáveis. 

As equipas psicologicamente mais seguras também desenvolvem otimismo porque os seus 

membros sentem que podem expressar a sua voz e, desse modo, contribuir para solucionar 

problemas emergentes. Por conseguinte, encaram o futuro de modo mais positivo, pois interpretam 

as incertezas como oportunidades para crescimento e desenvolvimento. 

A resiliência também se desenvolve porque os membros da equipa sentem-se respeitados pelos 

líderes e pelos restantes membros da equipa, assim desenvolvendo maior capital social. Este capital 

social, por seu turno, permite-lhes lidar mais eficazmente com situações stressantes e críticas, 

impele-os a pedirem ajuda perante desafios e obstáculos, e assim aliviam as apreensões sobre as 

eventuais repercussões desses problemas425. Destes fundamentos derivamos a seguinte hipótese:  

 
423 Edmondson (2004). 
424 Edmondson (1999, 2004). 
425 Edmondson (2004); Luthans et al. (2007, 2015). 
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Hipótese 2: As equipas psicologicamente mais seguras desenvolvem maior capital 

psicológico. 

O capital psicológico predizendo o desempenho da equipa 

As equipas dotadas de maior capital psicológico denotam desempenho mais elevado porque os seus 

membros, individual e coletivamente, desenvolvem motivações, esforços e perseverança em prol 

da consecução dos objetivos426. Estas crenças cognitivas suscitam motivações mais acentuadas, 

objetivos e planos de ação mais ambiciosos427, perspetivas mais otimistas acerca do futuro428, níveis 

mais elevados de esperança429, e patamares superiores de resiliência perante fracassos, obstáculos, 

erros e eventos potencialmente desencorajantes430. Daqui decorre a seguinte hipótese: 

Hipótese 3: As equipas dotadas de maior capital psicológico apresentam níveis 

superiores de desempenho. 

O efeito mediador 

Considerando que a humildade dos líderes prediz a segurança psicológica das equipas ((H2), que a 

segurança psicológica das equipas prediz o capital psicológico das mesmas (H3), e que desse capital 

psicológico deriva mais elevado desempenho das equipas (H4), consideramos que o efeito da 

humildade dos líderes sobre o desempenho das equipas (H1) é realizado mediante o efeito serial da 

segurança psicológica e do capital psicológico da equipa. Por conseguinte, os líderes mais humildes 

fomentam atmosferas coletivas psicologicamente mais seguras, daqui decorrendo superiores forças 

 
426 Luthans et al. (2007, 2015); West et al. (2009). 
427 Bandura & Locke (2003). 
428 Carver & Scheier (2002). 
429 Snyder (2000). 
430 Bandura & Locke (2003). 
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psicológicas da equipa e, como consequência, mais elevado desempenho. Daí decorre a última 

hipótese: 

Hipótese 4: Os líderes humildes contribuem para o maior desempenho das equipas 

mediante o incremento da segurança psicológica coletiva que, por seu turno, conduz à 

elevação do capital psicológico das equipas 

MÉTODO 

Amostra e procedimentos 

Para testar as hipóteses do modelo antes mencionado, solicitámos autorização a 83 líderes para 

entregar um questionário aos membros das suas equipas. Os líderes tinham, em média, 43.37 anos 

de idade (desvio-padrão = 9.35). Exerciam funções de liderança, em média, há 7.34 anos (desvio-

padrão = 5.25). Em termos de escolaridade, 20.5% tinham nove ou menos anos de escolaridade, 

20.5% detinham pelo menos doze anos, e 59.0% tinham formação universitária.  

Os respondentes, anonimamente, descreveram as suas perceções sobre a humildade dos líderes, a 

segurança psicológica da equipa e o capital psicológico da mesma. Enviaram as respostas 

diretamente para os investigadores, em mão ou através de correio. Na totalidade, inquirimos 308 

indivíduos pertencentes a 83 equipas de nível intermédio, cuja dimensão média era de 11.24 

membros. Estas equipas estavam inseridas em 41 organizações provindas de setores muito diversos, 

designadamente: cuidados de saúde, logística, consultoria, cerâmica, comércio de retalho, 

telecomunicações, banca e seguros, e indústria automóvel. As equipas operavam em áreas diversas 

como marketing, recursos humanos, manufatura, serviço ao consumidor, logística, engenharia e 

finanças. 
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Os membros das equipas (51.6% do sexo feminino) apresentavam idade média de 35.88 anos 

(desvio-padrão = 3.89). Trabalhavam nas suas equipas, em média, há 7.25 anos (desvio-padrão = 

7.16), e tinham um período médio de contacto com os seus líderes de 5.67 anos (desvio-padrão = 

4.91). Em termos de formação académica, 24.7% tinham nove anos ou menos de escolaridade, 

40.9% apresentavam 12 anos, e 34.4% tinham formação universitária. Para 13 equipas, dois 

respondentes participaram na pesquisa, para 41 equipas participaram três membros, para 14 

equipas participaram quatro membros, para nove equipas participaram cinco membros, e para seis 

equipas participaram, pelo menos, seis indivíduos. Em geral, cada equipa foi descrita por uma 

quantidade significativa de pessoas que nos permite considerar, com alguma segurança, que as suas 

respostas representam os coletivos a que pertencem. Os índices de agregação que abaixo 

apresentamos suportam essa premissa. 

Instrumentos de medida 

Todas as variáveis foram medidas através de escalas de seis pontos de tipo Likert. Os itens foram 

traduzidos da língua inglesa para a portuguesa, e depois retro traduzidos. Os respondentes foram 

convidados a indicar o grau em que as afirmações se aplicavam ao líder, a eles próprios, ou à equipa 

(1: “A afirmação não se aplica nada…”; 6: “A afirmação aplica-se completamente…”). Para reforçar 

o rigor da investigação e reduzir os riscos de variância do método comum431, as variáveis foram 

medidas com dados de diferentes respondentes.  Os líderes descreveram a sua própria humildade, 

assim como o seu narcisismo (como variáveis de controlo; ver explicação abaixo). Descreveram, 

ainda, o desempenho da equipa. Os liderados descreveram as suas perceções sobre a humildade dos 

 
431 Podsakoff et al. (2012). 
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líderes, a segurança psicológica da equipa, e o capital psicológico da mesma. Os dados individuais 

foram agregados ao nível da equipa/líder (ver explanação abaixo). 

Humildade 

A humildade expressa pelos líderes foi medida através de nove itens (Quadro 6.2), representando 

três dimensões432: (1) predisposição para se ver a si próprio de modo rigoroso; (2) apreciação das 

forças e dos contributos dos outros; (3) disponibilidade para aprender. A humildade descrita pelos 

líderes foi medida através dos mesmos itens após adaptação.  

Quadro 6.2 

Itens de medida da humildade do/as líderes433 

Predisposição para se ver a si 
próprio de modo rigoroso 

• O/A líder da minha equipa procura obter feedback (isto é, opiniões e 
comentários) acerca das suas ações, mesmo que seja crítico para ele/a. 

 • Quando não sabe fazer algo, admite que não sabe.   

 • É capaz de reconhecer quando os outros têm mais capacidades ou 
conhecimentos do que ele/a. 

Apreciação das forças e dos 
contributos dos outros 

• É capaz de reconhecer as forças dos outros. 

 • Elogia frequentemente os outros pelas suas forças. 

 • Mostra que valoriza as contribuições únicas dos outros. 

Disponibilidade para aprender • Mostra que está disposto/a a aprender com as outras pessoas.   

 • Mostra abertura às ideias dos outros. 

 • Mostra abertura aos conselhos dos outros.   

Considerando a evidência teórica e empírica, a humildade foi tratada como construto nuclear 

emergente da cotação das três dimensões. Os Alphas de Cronbach são invariavelmente superiores 

a 0.70, como recomendável: 0.93 (dados individuais dos membros das equipas), 0.94 (dados 

individuais agregados ao nível da equipa), e 0.78 (dados dos líderes). 

 
432 Owens et al. (2013). 
433 Owens et al. (2013). 
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Segurança psicológica 

Os membros das equipas descreveram a segurança psicológica mediante sete itens434 (Quadro 6.3). 

Para aumentar a fidedignidade da escala, um item foi removido. A consistência interna resultante é 

superior ao patamar de 0.70 (α = 0.73, para os dados individuais; α = 0.81, para os dados agregados 

ao nível da equipa). 

Quadro 6.3 

Itens de medida da segurança psicológica da equipa435 

• Nesta equipa, se alguém cometer um erro, ele será usado contra essa pessoa. * 

• Os membros desta equipa sentem-se à vontade para chamar a atenção para problemas e questões difíceis. 

• Por vezes, os membros desta equipa rejeitam quem é diferente. * 

• Nesta equipa, as pessoas sentem-se seguras para assumir riscos.   

• As pessoas não se sentem à vontade para pedir ajuda umas às outras. *  

• Nenhum membro desta equipa atua deliberadamente para minar, ou destruir, os esforços de outro membro. 

• Nesta equipa, as competências e os talentos das pessoas são valorizados e utilizados.  

* Itens cuja cotação é invertida 

 

Capital psicológico da equipa 

Os membros da equipa descreveram o capital psicológico da equipa através do PCQ-12436, a versão 

reduzida do PCQ-24437. Os itens foram redigidos para representar a equipa como referente438. Eis, 

seguidamente, exemplos de itens439: 

 
434 Edmondson (1999). 
435 Edmondson (1999). 
436 Avey, Avolio, et al. (2011). 
437 Luthans, Youssef, et al. (2007). 
438 West et al. (2009). 
439 Por razões de copyright, não é permitido inserir todos os itens. 
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• “Os membros da equipa sentem-se confiantes para contribuírem para discussões sobre a 

estratégia da organização/equipa” (autoeficácia). 

• “Se se encontram numa situação difícil no trabalho, os membros da equipa são capazes de 

pensar em muitas formas de resolvê-la” (esperança). 

• “Os membros da equipa são otimistas acerca do que lhes acontecerá no futuro, 

relativamente ao trabalho” (otimismo). 

• “Os membros da equipa são capazes de lidar com tempos difíceis no trabalho porque já 

experimentaram dificuldades antes” (resiliência). 

Considerando a evidência teórica e empírica440, tratámos o capital psicológico como construto 

nuclear constituído pelas suas quatro dimensões. Os índices de consistência interna são elevados: 

0.84 e 0.90, respetivamente para os dados individuais e para os dados ao nível da equipa. 

Desempenho da equipa 

O desempenho da equipa foi descrito pelos líderes, mediante três itens441: (1) “A equipa realiza o 

trabalho de modo muito eficaz”; (2) “Esta equipa é muito competente”; (3) “Esta equipa 

desempenha bem o seu trabalho”. A consistência interna é 0.79. 

Narcisismo do líder como variável de controlo 

O narcisismo do líder (“um traço da personalidade que envolve grandiosidade, arrogância, auto 

absorção, auto intitulamento, frágil autoestima, e hostilidade”442) foi incluída como variável de 

controlo. São várias as razões que suportam esta inclusão. Primeira: o narcisismo é relevante para a 

 
440 Avey et al. (2011); Dawkins et al. (2013); Luthans et al. (2015); Rego et al. (2012a). 
441 Schaubroeck et al. (2007). 
442 Rosenthal & Pittinsky (2006, p. 617). 
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humildade e pode influenciar o modo como o líder descreve a equipa443. Segunda: os líderes 

narcisistas podem interpretar a expressão de voz por parte dos liderados como uma ameaça ao seu 

ego e retaliar. Desse modo, diminuem a segurança psicológica da equipa. Terceira: os líderes 

narcisistas tendem a atribuir os sucessos da equipa a si próprios e o fracasso à equipa, assim 

declinando a autoeficácia e o otimismo da equipa. Note-se que o narcisismo difere da humildade no 

sentido em que a humildade não é uma mera escassez de sentimentos de grandiosidade e auto 

absorção (típicas do narcisismo) – antes inclui também a disponibilidade para aprender e a 

capacidade de apreciar os outros 444.  Os líderes descreveram o seu narcisismo mediante dez itens445.  

Atendendo à bidimensionalidade que alguns atribuem ao construto446, levámos a cabo uma análise 

fatorial das componentes principais. Após a remoção de três itens com baixas saturações ou com 

saturações cruzadas, emergiu um modelo de dois fatores (KMO: 0.70). O primeiro fator inclui quatro 

itens (α = 0.72) e foi denominado “Hipersensibilidade ao julgamento de outros”. O segundo fator 

inclui três itens (α = 0.71) e foi designado “Egocentrismo”447. A análise fatorial confirmatória sugere 

que este modelo de dois fatores (e.g., SRMR = 0.06; GFI = 0.94; CFI e IFI = 0.97) se ajusta melhor aos 

dados do que o modelo unifatorial (e.g., SRMR = 0.07; GFI = 0.91; 0.94; CFI = 0.91; IFI = 0.92). 

Outras variáveis de controlo 

A idade média dos membros da equipa, o nível médio de escolaridade, assim como a antiguidade 

média na equipa e na relação com o líder também foram inseridas como variáveis de controlo porque 

a investigação sugere que se relacionam com as trocas líder-membro (e, portanto, com o 

 
443 Judge et al. (2006); Owens et al. (2013). 
444 Ou et al. (2014); Owens et al. (2013). 
445 Hendin & Cheek (1997). 
446 Fossati et al. (2009). 
447 Esta solução bifatorial é semelhante à sugerida por Fossati et al. (2009). 
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desempenho da equipa), a segurança psicológica, o capital psicológico e o modo como os indivíduos 

descrevem a humildade dos líderes448. A idade, o género, a escolaridade e a antiguidade dos líderes 

também foram tomadas como variáveis de controlo porque se relacionam com vários aspetos da 

liderança e podem influenciar o modo como os líderes se autocaracterizam e descrevem as suas 

equipas449. A dimensão da equipa (quantidade de membros) foi igualmente incluída porque pode 

influenciar o modo como os liderados interagem no seio da equipa e, desse modo, afetar a segurança 

psicológica (e.g., a segurança tende a ser mais baixa em equipas maiores450), o capital psicológico e 

o desempenho da equipa451. 

Validade discriminante e redução dos efeitos do método comum 

Dados provindos dos líderes. Realizámos análises fatoriais confirmatórias de modo a testar se os 

dados recolhidos dos líderes representam três construtos: humildade, narcisismo e desempenho da 

equipa. Atendendo à dimensão da amostra de equipas, considerámos três indicadores de 

humildade, e dois indicadores de narcisismo, em vez dos itens originais de cada medida. O modelo 

trifatorial ajusta-se satisfatoriamente aos dados (e.g., SRMR: = 0.06; GFI = 0.95; CFI = 0.98; IFI = 

0.99), o que não ocorre com o modelo de dois fatores (e.g., SRMR = 0.12; CFI = 0.87; IFI = 0.88), no 

qual a humildade e o narcisismo são atribuídos ao mesmo fator. O modelo uni-fatorial também 

apresenta ajustamento insatisfatório (e.g., SRMR = 0.14; CFI = 0.64; IFI = 0.66).  

Para testar os riscos de variância do método comum, comparámos dois modelos452. O primeiro é o 

modelo trifatorial mencionado antes. O segundo é similar ao primeiro, dele diferindo porque 

 
448 Carmeli & Gittell (2009); Hirak et al. (2012); Newman et al. (2014); Ou et al. (2014). 
449 Barbuto et al. (2007); Gilbert et al. (1990). 
450 Hirak et al. (2012). 
451 Edmondson (2004). 
452 Podsakoff et al. (2012). 
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incorpora um fator que integra todos os indicadores que representam as três variáveis. Os índices 

de ajustamento dos dois modelos são similares e não diferem significativamente (Δχ²(11) = 11.56; p = 

0.40), sugerindo que a variância do método comum não afeta a validade do estudo. 

Dados provindos dos membros das equipas. Também testámos se os dados provindos dos membros 

das equipas representam três construtos: humildade (três indicadores), segurança psicológica (seis 

indicadores), e capital psicológico (quatro indicadores). O modelo trifatorial (e.g., SRMR = 0.07; GFI 

= 0.88; CFI e IFI = 0.90) ajusta-se melhor aos dados (Δχ²(2) = 266.85; p ≤ 0.001) do que o modelo de 

dois fatores que funde os indicadores de humildade e de segurança psicológica (e.g., SRMR = 0.10; 

GFI = 0.78; CFI = 0.81; IFI = 0.82). Também se ajusta melhor (Δχ²(2) = 17.41 ; p ≤ 0.001) do que outro 

modelo de dois fatores cujos indicadores de segurança psicológica e capital psicológico são fundidos 

(e.g., SRMR = 0.07; GFI = 0.87; 0 CFI e IFI = 0.89). O modelo unifatorial apresenta índices de 

ajustamento insatisfatórios (e.g., SRMR = 0.09; GFI = 0.74; NNFI = 0.71; CFI e IFI = 0.76).  

Para os dados agregados, os dados do modelo trifatorial são modestamente satisfatórios (e.g., 

SRMR = 0.08; GFI = 0.80; CFI e IFI = 0.90) e um pouco mais fracos do que os emergentes dos dados 

individuais. Em suma, o modelo trifatorial ajusta-se significativamente melhor do que o primeiro 

modelo bifatorial (Δχ²(2) = 84.23; p ≤ 0.001),  o segundo modelo bifatorial (Δχ²(2) = 76.04; p ≤ 0.001), e 

o modelo unifatorial (Δχ²(3) = 136,38; p ≤ 0.001). 

Também analisámos o grau em que os resultados poderiam emergir da variância do método comum 

(usámos os mesmos procedimentos mencionados acima para os dados provenientes dos líderes). 

Tanto para os dados individuais (Δχ²(16) = 139.51; p ≤ 0.001) como para os agregados (Δχ²(16) = 58.19; 

p ≤ 0.001), o segundo modelo (os três construtos mais o fator comum) é significativamente melhor 

do que o primeiro (os três construtos). O teste de Harman também mostrou que o primeiro fator 
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explica 45.3% (dados individuais) e 53.0% (dados agregados) da variância. Estas duas evidências 

sugerem que a variância do método comum pode interferir na validade do estudo.  

Por essa razão, dividimos aleatoriamente cada equipa em três subamostras. Cada subamostra foi 

usada aleatoriamente para medir a humildade, a segurança psicológica e o capital psicológico. As 

três variáveis foram, pois, calculadas com base em dados provindos de diferentes fontes. Dado que, 

para 13 equipas, apenas dois membros participaram, este procedimento implicou a redução da 

amostra para 70 equipas (nas quais pelo menos três indivíduos participaram no estudo). Este cuidado 

metodológico revelou-se como recomendável, pois as correlações entre humildade do líder, 

segurança psicológica da equipa e capital psicológico da equipa são significativamente maiores 

quando os dados provêm dos mesmos informantes (r = entre 0.71 e 0.82; p ≤ 0.001) do que quando 

emergem de informantes diferentes (r =  entre 0.40 e 0.56; p ≤ 0.001). Em função desta evidência, 

procedemos do seguinte modo: todos os dados referentes à medição das variáveis envolvem a 

amostra completa (308 indivíduos pertencentes a 83 equipas), enquanto os dados usados para testar 

as hipóteses contemplam as 70 equipas. 

Agregação dos dados individuais ao nível da equipa/líder 

Adotámos diversas análises estatísticas para testar a apropriabilidade da agregação dos dados 

individuais (humildade do líder, segurança psicológica, capital psicológico) ao nível da equipa. Uma 

ANOVA mostrou que as cotações médias das equipas diferem significativamente (teste F = 3.19, p ≤ 

0.001; F = 3.08, p ≤ 0.001; F = 3.04, p ≤ 0.001; respetivamente para a humildade, a segurança 

psicológica e o capital psicológico). Estimámos, também, três indicadores importantes453: ICC(1), 

ICC(2), e rwg(J). Os valores dos ICC(1) são 0.37, 0.36, e 0.36, respetivamente para a humildade, a 

 
453 Biemann et al. (2012); LeBreton & Senter (2008). 
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segurança psicológica e o capital psicológico. Estes valores podem ser considerados elevados454. Os 

valores dos ICC(2) são 0.69, 0.68, e 0.67, também respetivamente. Estes valores estão abaixo, ainda 

que próximos, do patamar de 0.70. Considerando que o ICC(2) é função da dimensão da unidade de 

análise, um valor baixo não é incomum quando a amostra tem modesta dimensão. Os valores dos 

rwg(J) são 0.83, 0.78, e 0.88, também respetivamente. Quando interpretados no seu conjunto, os 

valores dos diversos índices justificam a agregação dos dados individuais ao nível da equipa.  

RESULTADOS  

O Quadro 6.4 apresenta médias, desvios-padrão e correlações, ao nível da equipa. O género dos 

líderes correlaciona-se positivamente com a humildade dos líderes descrita pelos liderados, o que 

significa que os líderes do sexo masculino são descritos como menos humildes. A antiguidade na 

equipa e o tempo de contacto com o líder correlacionam-se positivamente com a humildade dos 

líderes auto descrita. As duas dimensões do narcisismo correlacionam-se negativamente com a 

humildade auto descrita e com o desempenho da equipa. A primeira dimensão do narcisismo 

também se correlaciona negativamente com o capital psicológico da equipa. A humildade dos 

líderes auto descrita correlaciona-se positivamente com a humildade reportada pelos liderados, o 

capital psicológico da equipa e o desempenho da equipa. A humildade dos líderes percecionada 

pelos liderados correlaciona-se positivamente com a segurança psicológica e o capital psicológico 

da equipa. Estas duas variáveis correlacionam-se positivamente, e o capital psicológico também se 

correlaciona positivamente com o desempenho da equipa. 

 
454 LeBreton & Senter (2008). 
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Quadro 6.4 

Médias, desvios-padrão (DP) e correlações (dados agregados) 

 Média DP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.Dimensão da equipa 
(número de membros)  

12.19 4.22 -               

2. Sexo (1: masculino; 2: 
feminino) do líder 

- - -0.14 -              

3. Idade do líder (anos) 43.15 9.67 -0.02 -0.32** -             

4. Antiguidade como líder 
da equipa (anos) 

7.48 5.30 -0.12 0.10 0.46*** -            

5. Escolaridade do líder (a) 3.47 1.01 0.15 0.33** -0.15 0.02 -           

6. Idade média dos 
membros da equipa  

36.21 5.92 0.16 0.07 -0.01 0.14 0.24* -          

7. Escolaridade média dos 
membros da equipa (a) 

3.06 .69 0.23 0.00 -0.02 0-.09 0.04 0.10 -         

8. Antiguidade média 
como membro da equipa 

7.61 5.99 0.04 0.16 0.14 0.36** 0.24* 0.69*** -0.11 -        

9. Tempo contacto entre 
líder e liderado (anos) 

5.84 3.68 0.02 0.12 -0.33** 0.57*** 0.09 0.43*** 0.08 0.62*** -       

10. Narcisismo - 
hipersensibilidade 

2.22 0.73 0.02 -0.03 0.08 0.06 -0.10 -0.12 0.04 -0.07 -0.04 -      

11. Narcisismo - 
egocentrismo 

2.00 0.84 -0.01 0.00 0.06 0.19 -0.06 -0.09 0.15 0.09 0.11 0.22 -     

12. Humildade auto 
descrita pelo líder 

4.84 0.56 0.04 0.17 0.04 0.10 0.13 0.21 0.02 0.24* 0.24* -0.30* -0.29* -    

13. Humildade do líder 
(subamostra #1) 

4.24 0.92 0.04 0.24* 0.02 0.06 0.03 -0.17 -0.06 -0.08 -0.20 0.01 -0.03 0.24* -   

14. Segurança psicológica 
da equipa (subamostra #3) 

4.34 0.70 -0.16 0.08 -0.09 0.11 0.07 -0.16 0.04 -0.05 0.01 0.03 -0.04 0.09 0.40*** -  

15. Capital psicológico da 
equipa (subamostra #2) 

3.95 0.74 -0.07 0.10 -0.07 0.01 0.01 -0.15 0.05 -0.10 -0.10 -0.45* -0.22 0.26* 0.42*** 0.56*** - 

16. Desempenho da 
equipa 

5.17 0.69 -0.04 -0.07 0.11 -0.01 0.00 -0.07 0.06 -0.15 0.04 -0.23* -0.42*** 0.31** .-0.02 0.07 0.34** 

*p ≤ 0.05, **p ≤ 0.01, ***p ≤ 0.001 
(a) 1: seis anos ou menos; 2: nove; 3: doze; 4: licenciatura; 5: mestrado.  
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Foi usada a modelação de equações estruturais (LISREL; método da máxima verosimilhança) para 

testar as hipóteses, tendo sido incorporadas as variáveis de controlo antes referidas. A Figura 6.2 

sugere que a humildade dos líderes tal como percecionada pelos liderados prediz a segurança 

psicológica da equipa, o que suporta a Hipótese 1.  

Figura 6.2 

Resultados da modelação por equações estruturais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para facilitar a interpretação dos dados, dividimos os líderes em três patamares de humildade 

expressa e calculámos os níveis de segurança psicológica das respetivas equipas. Como sugerido 

pela Figura 6.3, à medida que aumenta a humildade dos líderes, a segurança psicológica da equipa 

também aumenta. 

 

Segurança 
psicológica da 

equipa 
ΔR2: 0.19 

Humildade dos 
líderes 

reportada pelos 
liderados 

 

Capital 
psicológico da 

equipa 
ΔR2: 0.27 

Desempenho 
da equipa 
ΔR2: 0.12 

 

Humildade 
(autoreportada) 

dos líderes   
 

0.43*** 0.55*** 0.34** 

-0.04ns 

-0.21ns 

0.19ns 0.06ns 

Qui-quadrado (gl) = 25.93(16); SRMR = 0.04; GFI = 0.96; CFI = 0.98; IFI = 0.98 

ns: não significativa; *p ≤ 0.05; **p ≤ 0. 01; ***p ≤ 0.001 

As relações envolvendo as variáveis de controlo não são apresentadas (com exceção da humildade auto reportada). 

ΔR2 representa a variância única explicada após a inclusão das variáveis de controlo. 
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Figura 6.3 

Segurança psicológica da equipa para três patamares de humildade dos líderes 

 

A segurança psicológica da equipa também prediz o capital psicológico da equipa, assim suportando 

a Hipótese 2. Para facilitar a interpretação dos resultados, dividimos as equipas em três patamares 

de segurança psicológica e calculámos os correspondentes níveis de capital psicológico. Como 

sugerido pela Figura 6.4, à medida que aumenta a segurança psicológica das equipas, o capital 

psicológico também aumenta. 

Figura 6.4 

Capital psicológico da equipa para diferentes níveis de segurança psicológica 

 

3,5

4,5
4,7

1

2

3

4

5

6

Baixa Média Elevada

Humildade expressa pelo líder

Segurança psicológica da equipa

3,3

3,9

4,5

1

2

3

4

5

6

Baixa Média Elevada

Segurança psicológica da equipa

Capital psicológico da equipa



 

178 
 

O capital psicológico da equipa prediz o desempenho da equipa, tal como prevê a Hipótese 3. Essa 

evidência é naturalmente corroborada pela Figura 6.5, refletindo o desempenho da equipa 

correspondente a cada patamar de capital psicológico: as equipas com maior capital psicológico 

denotam melhor desempenho. As diferenças entre os três patamares são modestas, mas, como 

revela o modelo representado na Figura 6.2, são significativas. 

Figura 6.5 

Desempenho das equipas consoante o respetivo patamar de capital psicológico 

 

Note-se que, tal como refletido no modelo da Figura 6.2, a relação direta entre a humildade dos 

líderes e o desempenho da equipa não é estatisticamente significativa. Por conseguinte, a relação é 

mediada, serialmente, pela segurança psicológica e pelo capital psicológico da equipa, assim 

corroborando a Hipótese 4. Por conseguinte, os líderes humildes afetam positivamente o 

desempenho das suas equipas porque as tornam psicologicamente mais seguras e, por essa via, mais 

fortes em termos de autoconfiança, esperança, otimismo e resiliência.  
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Acrescente-se que a humildade descrita pelos próprios líderes não explica nenhuma variável 

mediadora ou dependente, o que reforça duas noções455. Primeira: o que mais releva para o efeito 

do líder sobre os liderados é a perceção que estes formam sobre aquele. Segunda: a humildade é 

uma caraterística porventura peculiar que não se compagina com medidas de autodescrição: muitos 

líderes realmente humildes poderão descrever-se como sendo menos humildes do que líderes que 

são arrogantes ao ponto de se descreverem como menos humildes (veja Capítulo 9). 

O modelo antes exposto foi comparado com diversos modelos alternativos, mas nenhum reflete os 

dados tão satisfatoriamente quanto o representado na Figura 6.2. Por exemplo, um modelo 

alternativo considera que a humildade dos líderes fomenta o capital psicológico da equipa, o que 

torna a equipa psicologicamente mais segura e, por conseguinte, mais eficaz. O modelo faz sentido 

na medida em que os líderes mais humildes empoderam a equipa456, e é este empoderamento que 

aumenta os sentimentos de autoconfiança e esperança da equipa. Como consequência, a equipa 

desenvolve maior segurança psicológica e, daí, mais elevado desempenho457. O modelo ajusta-se 

satisfatoriamente aos dados (e.g., SRMR: 0.04; GFI: 0.95; CFI: 0.97; IFI: 0.97), mas a relação entre a 

segurança psicológica e o desempenho não é significativa.  

DISCUSSÃO 

Formando sentido dos testes de hipóteses 

Os resultados sugerem que os líderes mais humildes tornam a equipa psicologicamente mais segura, 

assim contribuindo para o incremento do capital psicológico da equipa e, por essa via, do 

desempenho da mesma. O estudo corrobora a literatura sugerindo que a humildade dos líderes 

 
455 Owens et al. (2013); Tangney (2009). 
456 Ou et al. (2014). 
457 Edmondson & Lei (2014). 
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contribui para a eficácia das equipas458 e que a virtude da humildade “não morreu”459. O estudo 

também ajuda a compreender os mecanismos através dos quais esse efeito positivo ocorre. A 

segurança psicológica e o capital psicológico são dois desses mecanismos.  

O estudo gera três outros contributos. Primeiro: enriquece o conhecimento sobre os antecedentes 

da segurança psicológica das equipas. Dado que a investigação é clara sobre as enormes vantagens 

da segurança psicológica para o desempenho e a criatividade das equipas460, o nosso estudo reforça 

o conhecimento sobre o modo como os líderes podem estimulá-la. Segundo contributo: os 

resultados também permitem compreender os antecedentes diretos e indiretos do capital 

psicológico das equipas, um conjunto de forças de inegável valia para o bom funcionamento das 

mesmas461.  

O terceiro contributo recai sobre o modo mais válido de medir a humildade dos líderes. O estudo 

mostra que muitos líderes sobrestimam a sua humildade: as suas equipas consideram que eles são 

menos humildes do que o que eles julgam ser. Ademais, as equipas respondem à humildade 

expressa e demonstrada pelos líderes, não à humildade que os líderes se atribuem a si próprios. A 

evidência aqui apresentada é, pois, consistente com o ceticismo dos investigadores sobre a validade 

das medidas de auto reporte da humildade462. Estudos futuros deverão continuar a explorar este 

tema, designadamente investigado quem são os melhores descritores da humildade dos líderes. 

Uma possível linha de investigação futura consiste em testar se a humildade reportada por 

diferentes observadores representa diferentes construtos de “humildade expressa”463 e opera 

 
458 Owens et al. (2012, 2013). 
459 Wright & Goodstein (2007). 
460 Edmondson (2018); Edmondson & Lei (2014). 
461 Luthans et al. (2015); West et al. (2009) 
462 Kachorek et al. (2004); Owens et al. (2012, 2013); Rowatt et al. (2006); Tangney (2009). 
463 Owens et al. (2013, p. 1517). 

file:///F:/20_nov_2014/ZIP/Artigos_inglês/Compass/JBE/Humility_trust_2%201.docx%23_ENREF_37
file:///F:/20_nov_2014/ZIP/Artigos_inglês/Compass/JBE/Humility_trust_2%201.docx%23_ENREF_60
file:///F:/20_nov_2014/ZIP/Artigos_inglês/Compass/JBE/Humility_trust_2%201.docx%23_ENREF_63
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através de diferentes mecanismos. É possível, por exemplo, que os comportamentos de ajuda 

provindos dos pares resultem mais da humildade expressa pelo líder junto dos pares do que pela 

humildade veiculada aos subordinados. 

Limitações e estudos futuros 

Além dos estudos futuros já citados, outros se recomendam para lidar com as limitações do nosso 

estudo e melhorar a compreensão dos mecanismos através dos quais os líderes humildes 

influenciam o funcionamento das equipas. Em primeiro lugar, estudos futuros deverão incorporar 

variáveis moderadoras, ou seja, as condições e circunstâncias que reforçam ou atenuam os efeitos 

da humildade dos líderes464. É possível, por exemplo, que a relação entre a humildade dos líderes e 

a segurança psicológica da equipa seja diferente consoante a personalidade dos membros da 

equipa465. Liderados humildes respondem porventura melhor a um líder humilde do que os liderados 

menos humildes ou que equiparam humildade a fraqueza.  

A cultura nacional pode também operar como condição moderadora. Por exemplo, poderá supor-

se que as culturas de maior distância de poder, como a portuguesa466, valorizem menos a humildade 

dos líderes467. Note-se, todavia, que o nosso estudo foi realizado em Portugal. Se, mesmo num 

contexto como este, a humildade dos líderes releva, então estamos perante uma virtude realmente 

valiosa para diferentes contextos culturais. Em qualquer caso, estudos futuros deverão abarcar 

equipas operando em diferentes países. 

 
464 Owens & Hekman (2012). 
465 Edmondson & Lei (2014). 
466 Hofstede (1991); Jesuino (2002). 
467 Mittal & Dorfman (2012); Ou et al. (2014); Van Dierendonck (2011). 
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Em segundo lugar, estudos futuros poderão testar como a humildade dos líderes interage com 

outras virtudes e forças do caráter (e.g., coragem, perseverança, sabedoria, justiça, amor pela 

aprendizagem468) na geração de efeitos positivos nas equipas. É provável, por exemplo, que a 

humildade dos líderes gere melhores resultados quando os líderes são também corajosos e 

perseverantes, e resultados mais pobres quando a coragem e a perseverança estão ausentes469. Esta 

é matéria que exploramos nos estudos #4 a #7 discutidos no Capítulo 8. 

Em terceiro lugar, o nosso estudo é correlacional, não permitindo extrair perentoriamente nexos de 

causalidade. Outras direções causais são possíveis. Por exemplo, é possível que os líderes expressem 

mais humildade quando são encorajados por equipas psicologicamente fortes e seguras. Estudos 

futuros deverão, pois, adotar abordagens experimentais, assim como procedimentos longitudinais 

que permitam compreender as dinâmicas resultantes da interação entre humildade dos líderes e 

estados psicológicos e emocionais das equipas. Deve, contudo, assinalar-se que o nosso estudo 

adotou procedimentos robustos (os dados usados para medir as diferentes variáveis provêm de 

diferentes observadores) que concedem verosimilhança às nossas hipóteses causais. 

Em quarto lugar, as medidas usadas no nosso estudo contêm algumas limitações, designadamente 

em termos do conteúdo abrangido. Estudos futuros poderão incluir uma medida mais abrangente 

da humildade470, incorporar o PCQ-24 em vez do PCQ-12 para medir o capital psicológico, e abarcar 

uma medida objetiva do desempenho da equipa. Estudos futuros poderão também inserir outras 

variáveis de controlo. Uma possibilidade é o uso do HEXACO471, um modelo de personalidade que 

inclui a humildade e outras dimensões da personalidade. Finalmente, a amostra de equipas tem 

 
468 Peterson & Seligman (2004). 
469 Collins (2001a). 
470 Ou et al. (2014). 
471 Ashton & Lee (2009); de Vries et al. (2008); Visser et al. (2017). 
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dimensão moderada, e a quantidade de participantes de algumas equipas é também modesta. 

Futuros estudos deverão incorporar uma maior quantidade de equipas, assegurar a participação de 

pelos menos três participantes por equipa.  

COMENTÁRIOS FINAIS 

O nosso estudo ajuda a compreender a relevância da humildade dos líderes para o relacionamento 

com os liderados e o bom funcionamento das equipas. Num mundo repleto de incerteza, 

imprevisibilidade e incognoscibilidade, no qual a “dúvida” deve ser legitimada como inerente à boa 

liderança472, a humildade pode ser, como argumentou The Economist, o “ingrediente secreto”473 da 

boa liderança.  

Há, pois, razões para encorajar os líderes a atuarem de modo humilde com as suas equipas – 

esforçando-se para compreender as suas próprias forças e fraquezas, reconhecendo as qualidades e 

contributos da equipa, e mostrando disponibilidade para aprender, inclusivamente com os seus 

próprios erros. Importa, igualmente, sensibilizá-los para a necessidade de destruir o mito: as 

demonstrações equilibradas de humildade, no sentido que aqui adotamos474, não são sinal de 

fraqueza. São, antes, um energizador de lideranças “mais poderosas”475. 

Há também motivos para tomar a humildade como critério importante na escolha e seleção de 

líderes. O desafio é, todavia, grande, por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, não faz 

sentido indagar os líderes sobre a sua própria humildade. De facto, é provável que os 

verdadeiramente humildes se descrevam como menos humildes, e os menos humildes pavoneiem 

 
472 Weick (2001). 
473 The Economist (2013). 
474 Cruda (2014); Yuan et al. (2018). 
475 Merryman (2016); Shellenbarger (2018). 
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estrategicamente a sua (pseudo) humildade. Convém, pois, recorrer a outros métodos como 

observar a conduta do líder ao longo do tempo e indagar as pessoas que com ele trabalharam. Em 

segundo lugar, não basta considerar a humildade. Um líder pode ser repleto de humildade e, mesmo 

assim, pouco recomendável para assumir funções de liderança. Além de humilde, um líder deve ser 

autoconfiante, perseverante, corajoso, sensato, sábio, amigo da aprendizagem e justo. No Capítulo 

8 ajudamos a compreender esta necessidade de conciliação de forças de caráter, apresentando 

quatro estudos sugerindo que os melhores líderes são dotados de humildade e “garra”. 
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CAPÍTULO 7 

Líderes humildes tornam as equipas mais criativas? 

Estudos #2 e #3 

“Quando a humildade está presente, a confiança é ampliada e a coragem, tanto nas 

palavras como nas ações, floresce”. 

Tonyalynne Wildhaber476 

RESUMO 

Dois estudos são contemplados neste capítulo. O primeiro é um estudo experimental envolvendo 362 

participantes (206 portugueses; 156 brasileiros). Sugere que os líderes mais humildes afetam positivamente 

a segurança psicológica das equipas. O efeito é mais acentuado quando os líderes adotam similares níveis de 

humildade perante todos membros da equipa. O segundo estudo é um trabalho de campo realizado em 

Portugal, envolvendo 354 liderados e 85 líderes. Sugere que os líderes humildes estimulam a segurança 

psicológica das equipas, o que as torna mais capazes de aprenderem e mais criativas. Esse efeito é mais 

acentuando quando o líder expressa humildade de modo similar com todos os membros da equipa. 

 

INTRODUÇÃO 

O estudo apresentado no capítulo anterior sugere que os líderes humildes fomentam a eficácia das 

suas equipas porque as tornam psicologicamente seguras e fortes, o que as capacita para realizarem 

 
476 Forbes Coaches Council (2017). 
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melhor o seu trabalho e alcançarem objetivos. Esse estudo também sugere que o que mais releva 

para esse impacto não é a humildade que os líderes se atribuem a si próprios, mas antes a humildade 

que expressam aos liderados. Daqui decorre uma questão de investigação pertinente: o que ocorre 

se os líderes expressarem a sua humildade de modos diferenciados perante diferentes membros da 

equipa?  

Exploramos a resposta a essa questão através de uma investigação focada no impacto dos líderes 

sobre a criatividade das suas equipas. A criatividade representa a apresentação de ideias novas e 

úteis para resolver problemas, aproveitar oportunidades, apresentar novos produtos e serviços e 

melhorar os processos de trabalho. É uma componente essencial da inovação das equipas e 

organizações. A criatividade é, também, uma atividade arriscada, pois não garante resultados e 

originar erros e fracassos. Portanto, as pessoas e as equipas são mais criativas quando sentem que 

o contexto em que trabalham é seguro para testar ideias e experiências. Esse contexto favorável 

pode ser criado quando os líderes são humildes e, desse modo, criam uma atmosfera respeitadora477 

e repleta de segurança psicológica e de aprendizagem individual e coletiva. 

O objetivo desta investigação é duplo e está representado na Figura 7.1. Em primeiro lugar, 

investigamos como a humildade dos líderes influencia a criatividade da equipa através de dois 

mecanismos coletivos: a segurança psicológica e a aprendizagem da equipa. Consideramos que os 

líderes humildes promovem a segurança psicológica da equipa (matéria que já explorámos no 

estudo #1), o que torna a equipa mais capaz de crescer e aprender continuamente, daqui decorrendo 

maior capacidade para apresentar ideias criativas. Em segundo lugar, estudamos se a consistência 

com que o líder expressa humildade aos diferentes membros da equipa condiciona o efeito antes 

 
477 Rogers & Ashford (2017). 
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referido. Como discutiremos, os líderes são mais capazes de influenciar positivamente a equipa se 

se expressarem de modo consistentemente humilde com todos os membros da equipa. Quando 

expressam humildade de modos diferenciados com diferentes membros da equipa, é possível que 

os liderados desconfiem da genuinidade da sua humildade e, consequentemente, reajam de modo 

menos positivo. 

Figura 7.1  

Modelo testado nos estudos #2 e #3 

 

 

 

 

A investigação apresentada neste capítulo envolve dois estudos. O primeiro, realizado em Portugal 

e no Brasil, envolveu 362 participantes, sendo 206 portugueses e 156 brasileiros. É um estudo 

experimental baseado em cenários478. Sugere que os líderes mais humildes afetam mais 

positivamente a segurança psicológica das equipas quando são consistentemente humildes com 

todos os membros da equipa. O efeito é menor quando adotam diferentes níveis de humildade 

perante diferentes liderados.  

O segundo estudo é um estudo de campo de dupla fonte (dados recolhidos nos liderados e nos 

líderes). Foi realizado em Portugal e envolveu 354 liderados e 85 líderes atuando em 35 empresas. 

 
478 Aguinis & Bradley (2014). 

Segurança 

psicológica da 

equipa 

Humildade 

expressa pelos 

líderes  

 

Comportamento 

de 

aprendizagem 

da equipa 

Criatividade da 

equipa 

Consistência da humildade 

expressa pelo líder aos vários 

membros da equipa 



 

188 
 

Sugere dois aspetos essenciais: (1) os líderes humildes estimulam a segurança psicológica das 

equipas, o que torna as equipas mais capazes de aprenderem e, por essa razão, mais criativas; (2) 

esse efeito é mais acentuando quando o líder expressa a sua humildade de modo similar com todos 

os membros da equipa. 

O capítulo está organizado do seguinte modo. Começamos por fundamentar as hipóteses de 

investigação. Apresentamos depois, sequencialmente, os dois estudos. Para cada um, clarificamos 

o método usado, expomos os resultados e discutimos os principais contributos. Na parte final, 

apresentamos conclusões e elencamos algumas implicações para a liderança e para a melhoria das 

relações entre líderes e liderados, no seio das suas equipas. 

LÍDERES HUMILDES E CRIATIVIDADE DA EQUIPA: UMA PERSPETIVA GLOBAL 

Uma possível explicação para a importância da humildade dos líderes na eficácia das suas equipas é 

a sua capacidade de criarem uma atmosfera psicologicamente segura que incrementa a 

aprendizagem e a criatividade das equipas. Laszlo Bock, cofundador e CEO da Humu, argumentou 

que os líderes humildes que têm a capacidade de aprender e de admitir os seus próprios erros 

acabam por estimular um ambiente propício à criatividade479. A criatividade pode ser definida como 

“a produção de ideias, relativas a produtos, práticas, serviços ou procedimentos, que são novas e 

originais e potencialmente úteis para a organização”480. É uma componente essencial da inovação e 

do sucesso das organizações481.  

 
479 In Utley (2015). 
480 Oldham & Baer (2012, p. 388). 
481 Zhou & Hoever (2014). 
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A criatividade tem sido estudada, sobretudo, a nível individual482. Todavia, as organizações são 

progressivamente mais baseadas em estruturas assentes em equipas483. Por conseguinte, tão 

importante quanto a criatividade individual é a criatividade da equipa como coletivo. O fenómeno 

tem sido modestamente investigado484. Importa que novos estudos sejam realizados, pois não basta 

saber o que promove a criatividade dos indivíduos para identificar meios de estimular a criatividade 

das equipas.  

Especificamente, a criatividade de uma equipa não resulta da mera soma da criatividade dos seus 

membros485. Soluções individuais altamente criativas não resultam necessariamente em soluções 

coletivas criativas. Por exemplo, os indivíduos com ideias criativas podem retrair-se na partilha 

dessas ideias por recearem exporem-se aos riscos que acompanham a criatividade486. Ademais, as 

contribuições de alguns membros da equipa podem ser sobrevalorizadas, subestimadas ou mesmo 

descartadas, independentemente do seu potencial, devido a fenómenos coletivos que nada têm a 

ver com o potencial contido nas ideias ou ausente das mesmas487. Por exemplo, uma equipa pode 

ser influenciada por estar afetada pela norma da conformidade para com os membros de maior 

status. Consequentemente, uma boa solução criativa pode ser rejeitada por provir de um indivíduo 

de menor status – e uma ideia fraca pode ser acolhida por ter sido sugerida por um membro da 

equipa poderoso488.  

Finalmente, a ideia criativa de um indivíduo pode estimular, ou não, a criatividade dos restantes 

membros da equipa, dependendo dos processos e do clima vigentes no seio do coletivo. Por 

 
482 van Knippenberg (2017). 
483 Anderson et al. (2014). 
484 Hoever et al. (2012). 
485 Dong et al. (2017). 
486 van Knippenberg (2017). 
487 Bechtoldt et al. (2010); Paulus et al. (2012); Pirola-Merlo & Mann (2004). 
488 Gilson et al. (2015). 
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exemplo, numa equipa psicologicamente insegura, na qual as pessoas têm receio de expressar voz, 

mesmo os indivíduos mais criativos podem inibir-se de fazer uso eficaz dos seus recursos criativos489. 

Em suma, a criatividade de cada pessoa tende a contribuir para a criatividade da equipa, mas essa 

contribuição pode ser reforçada versus mitigada ou anulada pelos processos que ocorrem no seio da 

equipa. 

É nesse quadro que a presente investigação se insere. Dado que os comportamentos criativos são 

desafiantes e arriscados, argumentamos que os líderes humildes estimulam a criatividade da equipa 

porque criam condições para que os seus membros enveredem por essas condutas exigentes490. Esse 

efeito ocorre porque os líderes humildes criam uma atmosfera rica em segurança psicológica491, a 

qual estimula a aprendizagem da equipa492 e, consequentemente, a torna mais criativa. 

Especificamente: 

• O líder humilde promove a segurança psicológica da equipa porque, ao reconhecer as 

qualidades e contributos dos membros da equipa e mostrando abertura às respetivas 

propostas, mostra respeito por eles493.  

• O clima de respeito e de segurança psicológica estimula a aprendizagem da equipa porque 

encoraja uma postura de mente aberta e de ceticismo saudável que rejeita as premissas 

tradicionais494.  

 
489 Taggar (2002). 
490 Owens & Hekman (2012); van Knippenberg (2017). 
491 Edmondson (2018); Edmondson & Lei (2014). 
492 Drach-Zahavy & Somech (2001). 
493 Rogers & Ashford (2017). 
494 Anderson et al. (2014); Edmondson (1999). 
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• O clima de aprendizagem coletiva torna a equipa mais criativa495 porque promove a partilha 

de informação e a fertilização cruzada de ideias no seio da equipa, desse modo aumentando 

a informação e o conhecimento disponíveis para os membros da equipa.  

Argumentamos, também, que este efeito gerado pelo líder humilde é condicionado pelo grau em 

que o líder é consistente na expressão da sua humildade aos diferentes membros da equipa. A 

relação é mais forte quando o líder é consistente, e mais fraca quando é inconsistente. A 

inconsistência conduz os membros da equipa a formar interpretações ambíguas sobre a humildade 

do líder. E essa ambiguidade percecionada enfraquece os efeitos das expressões de humildade496. 

HIPÓTESES 

Humildade dos líderes promovendo um clima favorável à criatividade da equipa 

O florescimento da criatividade da equipa requer um clima de segurança psicológica no qual os 

membros da equipa se sintam livres e seguros para enveredarem por comportamentos criativos. 

Estes são, por natureza, arriscados: não tendo sido previamente testados, não é possível antecipar 

se funcionarão eficazmente497. Para que as pessoas se sintam livres para expor essas ideias, é 

necessário que sintam que não vão ser criticadas ou julgadas negativamente498. Se os membros da 

equipa sentem ameaças psicológicas, é mais provável que suprimam a expressão da sua 

criatividade. De facto, a criatividade requer liberdade para pensar de modos novos e diferentes. A 

 
495 Dong et al. (2017); Edmondson & Lei (2014). 
496 He et al. (2017); Rego et al. (2017c). 
497 Paulus et al. (2012). 
498 Edmondson (2018); Anderson et al. (2014) 
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menos que experimentem sentimentos de segurança psicológica, não arriscarão submeter-se ao 

ridículo e a potenciais reações negativas499. 

As líderes mais humildes são facilitadoras da criatividade da equipa500 precisamente porque nutrem 

esse clima de segurança psicológica, a qual promove a aprendizagem coletiva e, desse modo, a 

criatividade da equipa. A aprendizagem da equipa requer que os seus membros experimentem 

segurança psicológica e sintam conforto na troca e na integração de informação, ideias e 

intuições501. Ao exporem-se à diversidade de informação, conhecimentos, ideias e intuições, os 

membros da equipa encaram os problemas e as oportunidades a partir de diversos ângulos e 

tornam-se coletivamente mais criativos502. Nas secções seguintes, discutimos estes processos de 

modo mais detalhado. 

A humildade dos líderes explicando a segurança psicológica da equipa 

A segurança psicológica da equipa representa a crença partilhada pelos seus membros de que é 

seguro enveredar por ações que envolvem algum risco interpessoal – designadamente o risco de ser 

ridicularizado ou criticado. As relações com a líder da equipa exercem um papel determinante no 

desenvolvimento dessa crença partilhada503, pois veiculam informação importante aos membros da 

equipa sobre o apoio, a confiança, o respeito e a competência504. Esta informação influencia a 

avaliação que os membros da equipa fazem dos riscos de expressar voz e partilhar ideias criativas505.  

 
499 Edmondson (2018); Paulus et al. (2012). 
500 Mainemelis et al. (2017). 
501 Carmeli et al. (2017). 
502 van Knippenberg (2017). 
503 Edmondson & Lei (2014); Frazier et al. (2017). 
504 Rogers & Ashforth (2017). 
505 Edmondson & Lei (2014); Frazier et al. (2017). 
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Considerando que as líderes humildes são mais abertas ao feedback, mais prontas a admitir 

limitações e erros, mais disponíveis para aprender com os outros e mais propensas a apreciar 

respetivas as qualidades, mais respeitadoras e menos focadas na necessidade de dominar os 

outros506, é provável que fomentem a segurança psicológica da equipa. Argumentos foram já 

apresentados no capítulo anterior, mas importa aqui revisitá-los brevemente, dadas as diferenças 

entre os modelos de hipóteses. Ao sentirem-se respeitados pela líder, os membros da equipa 

sentem-se mais seguros e desenvolvem o sentido de pertença a uma comunidade que os trata como 

eles realmente são507. Sentem que existe espaço para aprender e para cometer os inevitáveis erros 

emergentes da experimentação que antecede a inovação508. Diferentemente, quando as líderes 

atuam de modo arrogante, autocentrado e pouco humildade, os membros da equipa protegem-se 

e refreiam-se, experimentando declínio da segurança psicológica. Daqui decorre a primeira 

hipótese: 

Hipótese 1: Os líderes mais humildes promovem a segurança psicológica das suas 

equipas. 

A consistência da humildade expressa pelo líder como condição 

A investigação sugere que os líderes atuam de modos mais ou menos diferenciados com diferentes 

liderados509. Mesmo quando uma líder atua de modo similar com todos os liderados, é possível que 

cada liderado interprete o comportamento da líder de modo diferenciado, devido a diferenças de 

 
506 Ou et al. (2014); Owens et al. (2013); Tangney (2009). 
507 Rogers & Ashford (2017). 
508 Van Dierendonck (2011). 
509 Schriesheim et al. (2010); Zhang et al. (2015a). 
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personalidade, valores e experiências de vida510. Nesta secção discutimos como essas diferenças 

podem afetar o impacto da humildade das líderes sobre a equipa.  

É muito provável que os efeitos antes discutidos para a primeira hipótese sejam afetados pelo grau 

de consistência com que a líder expressa humildade aos diferentes membros da equipa.  Os 

liderados não prestam atenção apenas ao modo como a líder atua para com eles, também atendem 

às emoções, às atitudes e aos comportamentos dos outros para formar sentido e clarificar nas suas 

mentes a realidade social que a equipa vive511. Prestam, pois, atenção ao modo como a líder atua 

perante os outros membros. E reagem em conformidade512. Daqui decorre que a interpretação da 

humildade expressa pela líder é facilitada quando ela se expressa de modo consistente com todos 

os liderados. E é dificultada quando a líder se expressa de modo inconsistente.  

Quando a líder veicula os mesmos níveis de humildade a diferentes membros da equipa, é possível 

que estes considerem a humildade expressa pela líder como genuína. Diferentemente, quando 

percecionam que a líder não é consistente no modo como expressa humildade aos diferentes 

membros da equipa, é possível que considerem que a líder não é realmente humilde e está apenas a 

responder de acordo com as conveniências das circunstâncias e a gerir impressões513. Esta 

interpretação diminui os efeitos positivos da humildade expressa514. De facto, a investigação sugere 

que os indivíduos menos humildes tendem a adotar mais comportamentos de gestão de impressões 

(mesmo os enganadores515) e mais táticas de gestão de impressões adaptadas às circunstâncias516. 

A humildade por eles expressa é, pois, usada estrategicamente, não correspondendo a genuína 

 
510 De Dreu et al. (2008); Van Kleef et al. (2009). 
511 Van Kleef et al. (2015). 
512 Liao et al. (2010); Zhang et al. (2015a). 
513 Bourdage et al. (2015). 
514 He et al. (2017); Rego et al. (2017). 
515 Bourdage et al. (2015); Law et al. (2016). 
516 Roulin & Bourdage (2015). 
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humildade. Ao percecionaram a líder como menos consistente, os liderados interpretam-na como 

sendo menos humilde517.  

Em suma: enquanto os líderes que expressam consistentemente humildade aos diferentes membros 

da equipa são interpretados como genuinamente humildes, os que se expressam de modo menos 

consistente são considerados menos humildes, o que enfraquece o seu impacto sobre a equipa. 

Daqui decorre a próxima hipótese: 

Hipótese 2: A consistência da humildade expressa pelos líderes condiciona a relação entre a 

humildade expressa e a segurança psicológica da equipa, sendo a relação mais forte quando 

os líderes são consistentes, e mais fraca quando são inconsistentes. 

O impacto da segurança psicológica na aprendizagem da equipa 

O comportamento de aprendizagem da equipa é um processo coletivo e contínuo caraterizado (a) 

por forte empenhamento na procura de informação, conhecimento e feedback, (b) pela gestão 

frutuosa das diferenças de opinião, (c) pelo questionamento das premissas habituais, (d) pela 

colocação de questões, (e) pela reflexão crítica acerca dos processos de tomada de decisão, e (f) pela 

discussão aberta de fracassos e resultados inesperados518. Essa aprendizagem é facilitada pelo 

sentimento partilhado de que a equipa é um lugar psicologicamente seguro para expressar voz, 

pedir ajuda e ajudar, mostrar ignorância e questionar “ideias feitas” ou propostas do líder519.  

Nas equipas psicologicamente seguras, os seus membros sentem liberdade para (a) pedir conselhos, 

(b) procurar informação detida por outros membros, (c) expressar voz que teste as premissas acerca 

 
517 Bolino et al. (2016). 
518 Edmondson (1999). 
519 Carmeli et al. (2014); Edmondson & Lei (2014). 
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dos temas em discussão, e (d) convidar membros externos a apresentar informação divergente, a 

facultar sugestões construtivas, a partilhar conhecimentos e experiências, e a discutir matérias que 

requerem melhoria520. Em suma, um ambiente de equipa psicologicamente seguro estimula o 

envolvimento ativo na aprendizagem, seja ela exploratória de velhos caminhos ou de vias 

totalmente novas. Daqui emerge a terceira hipótese: 

Hipótese 3: As equipas psicologicamente mais seguras desenvolvem mais 

comportamentos de aprendizagem coletiva. 

Aprendizagem e criatividade da equipa 

A aprendizagem da equipa fomenta a partilha de informação e a fertilização cruzada de ideias no 

seio da equipa. Desse modo, incrementa o conhecimento e a informação disponível para os 

membros da equipa521. Esta atmosfera fomenta o repositório coletivo de expertise, conhecimentos 

e competências. Encoraja o desenvolvimento de competências relevantes para a criatividade. Ajuda 

a recombinar ideias e conhecimentos atuais em recursos cognitivos mais ricos e mais diversos, que 

acabam por servir como base para a criatividade522. Em suma, o comportamento de aprendizagem 

da equipa conduz a maior criatividade porque “uma componente maior do processo criativo é a troca 

de informação e ideias”523. Destes argumentos se extrai a quarta hipótese: 

Hipótese 4: As equipas mais aprendentes são mais criativas. 

 

 
520 Dong et al. (2017); Edmondson (1999); Edmondson & Lei (2014). 
521 Dong et al. (2017); Edmondson & Lei (2014); Frazier et al. (2017); Grossman et al. (2017). 
522 Amabile (1996); Dong et al. (2017); Sung & Choi (2012). 
523 Paulus et al. (2012). Veja, também, Edmondson & Lei (2014). 
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O efeito indireto e condicionado 

Como foi antes discutido, para que uma equipa floresça e seja criativa, é necessário um clima 

psicologicamente seguro no qual as pessoas sintam liberdade para se expressarem, partilharem 

ideias e conhecimentos, assumirem os erros e aprenderem continuamente. Estes dois mecanismos 

(segurança psicológica e aprendizagem da equipa) estão no “coração da ação” que torna as equipas 

mais criativas524. Ademais, os líderes que expressam humildade de modo consistente perante os 

vários membros são mais capazes de criar essa atmosfera segura que facilita a criatividade. Daqui 

emerge a seguinte hipótese global: 

Hipótese 5: A humildade expressa pelos líderes influencia a criatividade da equipa, de 

modo sequencial, através da segurança psicológica e da aprendizagem da equipa. Essa 

influência é condicionada pela consistência da humildade expressa, sendo mais forte 

quando a consistência é alta e mais fraca quando a consistência é baixa. 

ESTUDO #2: TESTANDO O EFEITO DA HUMILDADE DOS LÍDERES NA SEGURANÇA 

PSICOLÓGICA DA EQUIPA – ESTUDO EXPERIMENTAL (PORTUGAL E BRASIL) 

Amostras – Estudo #2 

Foram realizados um estudo experimental baseado em cenários, com dados recolhidos em Portugal 

e no Brasil525, e um estudo de campo com dados obtidos em Portugal. Nesta secção discutimos o 

estudo experimental, que envolveu 362 participantes, sendo 206 portugueses e 156 brasileiros. 

Entre os participantes portugueses, 45.6% eram do sexo feminino. A idade média era 38.83 anos 

 
524 Grossman et al. (2017, p. 245). 
525 Agradecemos a Dálcio Reis Júnior por nos ter ajudado a recolher dados no Brasil. 
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(desvio-padrão = 10.05). Entre os participantes brasileiros, 35.9% eram do sexo feminino. A idade 

média era 42.31 anos (desvio-padrão = 11.95).  

Todos os participantes tinham experiência de trabalho (portugueses = 15.62 anos; brasileiros = 21.62 

anos). Este facto contribui para o realismo do estudo ao aumentar a similitude entre o estudo 

experimental e o terreno organizacional, e ao facilitar a imersão dos participantes na situação 

descrição pelo cenário526. Como condição de controlo, usamos a liderança transacional, escolha 

explicada abaixo. Os participantes foram aleatoriamente atribuídos por quatro cenários: 

• Cenário 1: Líder humilde – baixa consistência. 

• Cenário 2:  Líder humilde – elevada consistência. 

• Cenário 3: Líder transacional (controlo) – baixa consistência. 

• Cenário 4: Líder transacional (controlo) – elevada consistência. 

Dado que os resultados obtidos nas duas amostras são similares, apresentamo-los conjuntamente.  

Manipulação experimental – Estudo #2 

Os quatro cenários estão descritos no Anexo a este capítulo. A liderança transacional foi usada como 

condição de controlo porque é neutra em termos de humildade527. Para a redação dos cenários 

descrevendo o comportamento humilde do líder, foram consideradas as três componentes da 

humildade que temos vindo a mencionar528: consciência das forças e fraquezas próprias, 

reconhecimento das qualidades e contributos dos outros, e disponibilidade para aprender. Para 

evitar enviesamentos, as palavras “humildade” ou “humilde” não foram usadas em qualquer cenário.  

 
526 Aguinis & Bradley (20149. 
527 van Dierendonck et al. (2014). 
528 Owens et al. (2013); Rego et al. (2017, 2019a). 
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Para a consistência expressa pelo líder, consideramos a literatura sobre liderança diferenciada529. Na 

condição de elevada consistência, aos participantes foi comunicado que o líder atuava de modo 

similar com todos os membros da equipa; na condição de baixa consistência, foi-lhes mencionado 

que o atuava de modo diferenciado (ver Anexo). Os participantes foram convidados a ler 

cuidadosamente a descrição do líder e a escrever comentários sobre ele. Foi-lhes depois solicitado 

que mencionassem como eles próprios e as suas equipas reagiriam ao líder descrito. 

Medidas e teste da eficácia do procedimento experimental – Estudo #2 

Especificamente, após a leitura do cenário, os participantes foram convidados a descrever em que 

medida a equipa se sentiria psicologicamente segura se trabalhasse para o líder descrito. Foram 

usados os sete itens530 já usados no estudo descrito no capítulo anterior (veja Quadro 6.3, no Capítulo 

6), após tradução e retro tradução. Os participantes descreveram, numa escala de seis pontos (1: “a 

afirmação não se aplicaria nada à equipa”; 6: “a afirmação aplicar-se-ia completamente à equipa”) o 

grau em que cada afirmação se aplicaria à equipa liderada pelo líder descrito. O Alpha de Cronbach 

cifrou-se em 0.85, claramente acima do nível mínimo recomendável.  

Na parte final do estudo, já depois das respostas aos cenários, e para testar a eficácia do 

procedimento experimental, indagamos os participantes sobre o grau de humildade que atribuíam 

ao líder descrito. Foi usada uma escala de sete pontos (1: “discordo completamente”; 7: “concordo 

completamente”) para avaliar o grau em que os participantes consideravam que o líder descrito era 

humilde. Os participantes submetidos à condição de liderança humilde descreveram o líder como 

mais humilde (média = 5.66; desvio-padrão = 1.00) do que os submetidos à condição de controlo 

 
529 Liao et al. (2010); Wu et al. (2010). 
530 Edmondson (1999, 2018). 
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(média= 2.97; desvio-padrão = 1.37). A diferença é estatisticamente significativa (t = 21.49, p ≤ .001), 

sugerindo que o procedimento experimental foi eficaz. 

Resultados – Estudo #2 

Os participantes submetidos à condição de liderança humilde reportaram um nível de segurança 

psicológica (média = 4.74; desvio-padrão = 0.86) superior ao reportado pelos participantes na 

condição de controlo (média = 3.23; desvio-padrão = 0.97; Figura 7.2). A diferença é estatisticamente 

significativa (t = 15.73, p ≤ .001). Esta evidência suporta a hipótese 1. 

Figura 7.2 

Segurança psicológica experimentada pelos participantes na condição de liderança humilde 

versus na condição de controlo  

(Estudo #2) 

 

A hipótese 2 admitia que o efeito da liderança humilde sobre a segurança psicológica da equipa é 

maior quando o líder expressa humildade de modo consistente aos vários membros da equipa. Os 

resultados sugerem que esse efeito moderador ocorre. O termo da interação, na análise de 

regressão, é significativo (β = .17, p = .013) e prediz variância adicional relativamente ao modelo que 
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não incorpora a interação. O efeito da liderança humilde é mais forte quando a consistência é 

elevada (β = 0.72, p ≤ 0.001, R2: 0.52) do que quando a consistência é baixa. A Figura 7.3 mostra que, 

quando a consistência é baixa, quase não há diferença entre a segurança psicológica da equipa 

suscitada pelo líder humilde e a que é suscitada pelo líder não humilde. Todavia, quando a 

consistência é elevada, o líder humilde gera na equipa um nível de segurança psicológica 

significativamente mais elevado. Em suma: o líder humilde suscita maior segurança psicológica da 

equipa, mas esse efeito é reforçado quando o líder expressa humildade de modo consistente a todos 

os membros da equipa. Estes resultados suportam a hipótese 2. 

Figura 7.3 

Segurança psicológica experimentada pelos participantes na condição de liderança humilde 

versus na condição de controlo – comparação para dois níveis de consistência da humildade 

expressa pelo líder  

(estudo #2) 
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Discussão – Estudo #2 

Os resultados corroboram a evidência obtida no Estudo 1 (capítulo anterior) e contribuem, de novo, 

para compreender como os líderes podem exercer um papel importante na segurança psicológica 

das suas equipas531. Tendo em atenção a importância da segurança psicológica para a aprendizagem 

e o desempenho das equipas532, o nosso estudo corrobora, indiretamente, a literatura sugerindo que 

os líderes humildes contribuem para a eficácia das equipas e das organizações533. Ademais, ao 

mostrar que o efeito da humildade dos líderes é reforçado quando eles se expressam de modo 

consistentemente humilde perante todos os membros da equipa, este estudo expande evidência 

empírica anterior mostrando que essa consistência importa para o desenvolvimento da humildade 

da própria equipa. O facto de os resultados serem similares para participantes de dois países reforça 

a validade transcultural do estudo e mostra como a humildade dos líderes é pertinente para 

diferentes contextos culturais534. 

Pesem embora estes contributos e a adoção de procedimentos metodológicos que conferem 

realismo ao estudo experimental, a pesquisa padece de duas principais limitações: a validade 

externa é modesta, e apenas duas hipóteses foram testadas. Para lidar com estas limitações, 

realizamos um estudo de campo que investiga as cinco hipóteses em contexto real. 

 

 
531 Edmondson (2018); Edmondson & Lei (2014); Frazier et al. (2017). 
532 Edmondson (2018). 
533 Ou et al. (2018); Owens & Hekman (2016); Rego et al. (2017, 2019a). 
534 Oc et al. (2015); Ou et al. (2014); Owens & Hekman (2016); Owens et al. (2013, 2016); Rego et al. (2017, 2018b, 2019b); 
Zhang et al. (2017). 
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ESTUDO #3: TESTANDO O EFEITO INDIRETO DA HUMILDADE DOS LÍDERES NO 

DESEMPENHO DA EQUIPA – ESTUDO DE CAMPO (PORTUGAL) 

Amostra e procedimentos – Estudo #3 

Foram obtidos dados de 85 líderes de equipa e de 354 membros das suas equipas, operando em 35 

organizações portuguesas de setores muito diversos (e.g., vestuário, construção civil, comércio de 

retalho, serviços de contabilidade, prestação de cuidados de saúde). Entre os líderes, 48.2% eram 

do sexo feminino. Tinham, em média, 42.33 anos de idade (desvio-padrão = 11.21) e ocupavam 

funções de liderança, em média, há 6.83 anos (desvio padrão = 4.99). No que concerne à formação 

académica, 7.1% tinham nove anos de escolaridade ou menos, 28.2% tinham 12 anos, 51.7% eram 

licenciados, e 13.0% tinham pelo menos o grau de mestre.  

Estes líderes foram convidados a descrever a sua própria humildade e a criatividade da equipa. 

Solicitámos-lhes permissão para entregar um questionário a todos os membros das suas equipas, os 

quais reportaram anonimamente as suas perceções de humildade dos líderes, assim como a 

segurança psicológica e o comportamento de aprendizagem da equipa. As respostas foram 

entregues diretamente a quem recolhia os dados535.  

Entre os 354 membros das equipas que participaram no estudo, 66.1% eram do sexo feminino. 

Tinham, em média, 36.97 anos (desvio-padrão = 10.60) de idade e uma antiguidade média na equipa 

de 7.43 anos (desvio-padrão = 7.44). No que diz respeito à formação académica, 14.7% tinham nove 

anos de escolaridade ou menos, 39.0% tinham 12 anos, e 46.3 % eram pelo menos licenciados. Para 

 
535 A recolha de dados foi efetuada por Ana Melo e Paula Ribeiro, a quem estamos gratos. 
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todas as equipas, pelo menos três membros participaram, sendo 4.18 a média (desvio-padrão = 1.21) 

de membros participantes por equipa. 

Medidas – Estudo #3 

Todas as variáveis foram medidas através de escalas de seis pontos tipo Likert. Os respondentes 

foram convidados a reportar o grau em que as afirmações se aplicavam à equipa, ao líder ou a eles 

próprios (1: “a afirmação não se aplica rigorosamente nada …”; 6: “a afirmação aplica-se 

completamente…”). Em consonância com o modelo de composição de mudança do referente536, as 

cotações individuais (da humildade expressa pelo líder, da segurança psicológica e do 

comportamento de aprendizagem da equipa) foram agregadas ao nível de equipa, após testes 

estatísticos que justificaram a agregação (ver, abaixo, secção específica sobre a matéria) 

Humildade do líder. Os membros da equipa reportaram a humildade expressa pelo líder através dos 

nove itens537 já usados no estudo 1 (veja Quadro 6.2, no Capítulo 6). Os Alphas de Cronbach são 

elevados: 0.96 para os dados individuais, e 0.97 para os dados agregados. Os líderes também 

descreveram a sua humildade, mediante os mesmos itens, após adaptação. O Alpha de Cronbach é 

0.87, portanto superior ao patamar mínimo desejável. 

Segurança psicológica. A segurança psicológica foi medida através dos mesmos sete itens usados 

nos estudos anteriores (veja Quadro 6.3, no Capítulo 6)538. Após análise, para melhoria da 

fidedignidade, um item foi removido. O Alpha de Cronbach resultante é satisfatório, tanto para os 

dados individuais (α = 0.76) quanto para os agregados (α = 0.80). 

 
536 Chan (1998). 
537 Owens et al. (2013). 
538 Edmondson (1999). 
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Comportamento de aprendizagem da equipa. Os membros da equipa também descreveram o 

comportamento de aprendizagem da sua equipa, através dos sete itens apresentados no Quadro 

7.1. Após análise, e para incremento da fidedignidade da medida, o segundo item foi removido.  O 

Alpha de Cronbach resultante pode ser considerado elevado, tanto para os dados individuais (α = 

0.87) quanto para os agregados (α = 0.91). 

Quadro 7.1 

Itens de medida do comportamento de aprendizagem da equipa539 

• Nesta equipa, usamos algum tempo para encontrar maneiras de melhorar o modo como trabalhamos. 

• Quando há diferenças de opinião, discutimos o assunto em privado, e não em reuniões da equipa. 

• Os membros desta equipa saem e procuram obter toda a informação possível junto de outras pessoas – como 
sejam os clientes ou outras partes da organização. 

• Esta equipa procura novas informações que nos permitem fazer mudanças importantes. 

• Nesta equipa, há sempre alguém que faz com que paremos para refletir sobre o nosso modo de trabalhar. 

• Nesta equipa, falamos abertamente para testar o valor das ideias que estão a ser discutidas. 

• Convidamos pessoas de fora da equipa para nos apresentarem informações ou discutirem connosco. 

Criatividade da equipa. A criatividade da equipa foi descrita pelos líderes através dos treze itens 

reportados no Quadro 7.2. O Alpha de Cronbach ascendeu a 0.95.  

Consistência da humildade expressa pelo líder perante os vários membros da equipa. Para medir esta 

variável, começamos por calcular o desvio-padrão das cotações individuais da humildade expressa 

pelo líder no seio da equipa540. O desvio-padrão de cada equipa foi depois revertido através da sua 

subtração à cotação da equipa com o mais elevado desvio-padrão. A cotação resultante é 

denominada “consistência da humildade expressa pelo líder”. Cotações mais elevadas representam 

maior consistência (ou seja, menor dispersão entre as perceções dos diferentes membros da equipa). 

 
539 Edmondson (1999). 
540 LeBreton & Senter (2008); Schneider et al. (2002). 
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Quadro 7.2 

Itens de medida da criatividade da equipa541 

• Esta equipa sugere novas formas de alcançar metas e objetivos. 

• Esta equipa apresenta ideias novas e práticas para melhorar o desempenho. 

• Esta equipa procura novas tecnologias, processos, técnicas e/ou ideias para promover o desempenho da equipa.  

• Esta equipa sugere novas formas de melhorar a qualidade. 

• Esta equipa é uma boa fonte de ideias criativas. 

• Esta equipa não tem medo de correr riscos. 

• Nesta equipa, as pessoas promovem e apoiam as ideias uns dos outros. 

• Esta equipa exibe criatividade no trabalho quando lhe é dada oportunidade. 

• Esta equipa desenvolve planos e programas adequados para implementação de novas ideias. 

• Esta equipa tem ideias novas e inovadoras. 

• Esta equipa surge com ideias novas e criativas 

• Esta equipa tem abordagens novas para os problemas. 

• Esta equipa sugere novas formas de desempenhar as tarefas de trabalho. 

 

Agregação dos dados individuais ao nível da equipa/líder – Estudo #3 

Para testar a validade da agregação dos dados individuais ao nível da equipa/líder, estimámos três 

indicadores: ICC(1), ICC(2), e rwg(J). Os valores médios dos rWG(J) são 0.80 (humildade expressa pelo 

líder), 0.89 (segurança psicológica da equipa) e 0.88 (comportamento de aprendizagem da equipa). 

Estes valores significam que a concordância entre os membros da equipa sobre a humildade do líder 

é forte542. Os valores dos ICC(1) são 0.35, 0.21, e 0.42, respetivamente para a humildade expressa 

pelo líder, a segurança psicológica e o comportamento de aprendizagem da equipa. Os valores dos 

 
541 Zhou & George (2001). 
542 LeBreton & Senter (2008). 
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ICC(2) são 0.69, 0.52, e 0.75, respetivamente. Ainda que o ICC(2) para a segurança psicológica se 

situe um pouco abaixo do patamar de 0.60, a agregação justifica-se543. 

Lidando com os riscos de variância do método comum – Estudo #3 

O facto de os dados sobre humildade expressa do líder, segurança psicológica e aprendizagem da 

equipa terem sido recolhidos na mesma fonte (os membros da equipa) aumenta os riscos de 

variância do método comum, inflacionando espuriamente as relações entre as variáveis. Por essa 

razão, adotámos um procedimento recomendado por alguns investigadores544: cada equipa foi 

aleatoriamente dividida em duas subamostras (A e B), e cada subamostra foi usada para medir 

diferentes variáveis sequenciais.  

Deste modo, cada relação entre as variáveis do modelo representado na Figura 7.1 é medida com 

dados provindos de diferentes membros da equipa545. O processo foi levado a cabo mediante duas 

combinações de subamostras (1ª: A→B→A; 2ª: B→A→B). A título ilustrativo, na primeira 

combinação, a humildade expressa pelo líder e o comportamento de aprendizagem da equipa foram 

medidos com dados da subamostra A, e a segurança psicológica da equipa foi medida com dados 

provindos da subamostra B. Este procedimento revelou-se útil para reduzir o enviesamento 

emergente do método comum: enquanto as correlações entre as três variáveis se situam em 0.63 e 

0.69 (p ≤ 0.001) quando os dados provêm da mesma fonte, os seus valores situam-se entre 0.30 (p ≤ 

0.01) e 0.47 (p ≤ 0.001) quando diferentes subamostras são usadas (Quadro 7.3) 

 

 
543 Bliese (2000); Chen et al. (2004). 
544 Hur et al. (2011); Jung & Sosik (2002); Kozlowski et al. (2016); Ostroff et al. (2002). 
545 Jung & Sosik (2002). 
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Validade discriminante – Estudo #3 

Levámos a cabo diversas análises fatoriais confirmatórias (LISREL; método da máxima 

verosimilhança) para testar se os dados da humildade auto reportada pelo líder, da humildade 

expressa pelo líder, da segurança psicológica da equipa, do comportamento de aprendizagem da 

equipa, e da criatividade da equipa representam diferentes construtos. Dada a dimensão da 

amostra, adotámos o método das parcelas546 para realizar as análises.  

Testámos o modelo de cinco fatores usando as duas sequências de subamostras já mencionadas (1ª: 

A→B→A; 2ª: B→A→B). Para as duas, o modelo penta-fatorial ajusta-se satisfatoriamente aos 

dados e de modo mais satisfatório do que os modelos alternativos. Por exemplo, quando a 1ª 

sequência é adotada, o modelo de cinco fatores (χ2
[80] = 94.39; RMSEA = 0.05; GFI = 0.88; CFI e IFI = 

0.99) denota ajustamentos mais satisfatórios do que os seguintes modelos alternativos: 

• A humildade auto reportada e a humildade expressa pelos líderes são incorporadas no 

mesmo fator (Δχ2
[4] = 106.07, p ≤ 0.001). 

• A humildade expressa pelo líder e a segurança psicológica são atribuídas ao mesmo fator 

(Δχ2
[4] = 55.85, p ≤ 0.001). 

• As variáveis independente e mediadoras são fundidas (Δχ2
[9] = 302.29, p ≤ 0.001). 

• Os dois mediadores são atribuídos ao mesmo fator (Δχ2
[4] = 40.76, p ≤ 0.001). 

• As variáveis mediadoras e a dependente são imputadas ao mesmo fator (Δχ2
[7] = 273.75, p ≤ 

0.001). 

• A humildade auto reportada e a criatividade da equipa (dados obtidos no líder) são fundidas 

(Δχ2
[4] = 60.09, p ≤ 0.001). 

 
546 Little et al. (2002). 
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• Todas as variáveis são imputadas a um só fator (Δχ2
[10] = 504.38, p ≤ 0.001).  

Para robustecer a análise, comparámos o modelo de dois fatores da humildade (auto reportada 

versus expressa) com o modelo uni-fatorial. Os dados mostram que o modelo bifatorial (χ2
[8] = 5.91; 

RMSEA = 0.01; GFI = 0.98; CFI e IFI = 0.99) ajusta-se melhor aos dados (Δχ2
[1] = 81.59, p ≤ 0.001) do 

que o modelo unifatorial (χ2
[9] = 87.50; RMSEA = 0.32; GFI = 0.74; CFI = 0.76; IFI = 0.77). Estes 

resultados sugerem que os dados referentes às cinco variáveis representam diferentes construtos. 

Resultados – Estudo #3 

O Quadro 7.3 apresenta as médias, os desvios-padrão e as correlações. A humildade auto reportada 

pelo líder correlaciona-se positivamente, ainda que a nível modesto, com a humildade expressa pelo 

líder, mas apenas para a subamostra B. Os líderes que se descrevem como mais humildes também 

descrevem as suas equipas como sendo mais criativas. A humildade expressa pelo líder correlaciona-

se positivamente com a segurança psicológica e o comportamento de aprendizagem da equipa. A 

consistência da humildade expressa pelo líder no seio da equipa correlaciona-se positivamente com 

a segurança psicológica e o comportamento de aprendizagem da equipa. Por conseguinte, quando 

o líder expressa humildade de modo consistente com todos os membros da equipa, a equipa 

desenvolve maior segurança psicológica e mais comportamentos de aprendizagem.  
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Quadro 7.3 

Médias, desvios-padrão e correlações 

(estudo #3) 

 Média  Desvio-
padrão 

1 2.1 2.2 3 4.1 4.2 5.1 5.2 

1. Humildade auto reportada pelo líder 4.76 .69 -        

2. Humildade expressa pelo líder 

2.1. Subamostra A 

 

4.14 

 

1.02 

 

0.20 

 

- 

      

2.2. Subamostra B 4.16 0.98 0.28** 0.44*** -      

3. Consistência da humildade expressa pelo 
líder aos vários membros da equipa 

1.39 0.47 -0.21 0.21 0.19 -     

4. Segurança psicológica da equipa 

4.1. Subamostra A 

 

4.26 

 

0.69 

 

-0.04 

 

0.55*** 

 

0.30** 

 

0.26* 

 

- 

   

4.2. Subamostra B 4.39 0.65 0.14 0.35*** 0.51*** 0.33** 0.34*** -   

5. Comportamento de aprendizagem da 
equipa 

5.1. Subamostra A 

 

3.58 

 

0.93 

 

0.11 

 

0.66*** 

 

0.46*** 

 

0.27* 

 

0.59*** 

 

0.44*** 

 

- 

 

5.2. Subamostra B 3.80 0.76 0.19 0.47*** 0.47*** 0.26* 0.37*** 0.52***  - 

6. Criatividade da equipa 3.95 0.81 0.47*** 0.44*** 0.34*** 0.11 0.33** 0.28** 0.49*** 0.44*** 

*p ≤ 0.05, **p ≤ 0.01, ***p ≤ 0.001. 
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A segurança psicológica correlaciona-se positivamente com o comportamento de aprendizagem da 

equipa. A criatividade da equipa correlaciona-se positivamente com a humildade expressa pelo líder, 

a segurança psicológica e o comportamento de aprendizagem da equipa. Note-se que a humildade 

auto reportada pelos líderes é superior à que lhes é atribuída pelos liderados (subamostra A: t = 5.12, 

p ≤ 0.001; subamostra B: t = 5.33, p ≤ 0.001). Por conseguinte, em média, os líderes inflacionam a sua 

própria humildade, pelo menos comparativamente com o modo como os seus liderados os 

interpretam. Esse dado foi igualmente evidenciado no estudo #1. 

Testámos as hipóteses através das macros PROCESS547 (modelo #6). Testámos primeiramente o 

efeito mediador sem o moderador para avaliar o efeito indireto da humildade expressa pelo líder 

sobre a criatividade da equipa através da mediação sequencial da segurança psicológica e do 

comportamento de aprendizagem da equipa. Os resultados sugerem (Quadro 7.4) que a humildade 

expressa pelo líder prediz a segurança psicológica da equipa (1ª sequência de subamostras: efeito = 

0.21, p ≤ 0.01; SE = 0.07; 2ª sequência: efeito = 0.24, p ≤ 0.01; SE = 0.09). Este resultado suporta a 

Hipótese 1. A segurança psicológica prediz o comportamento de aprendizagem da equipa (1ª 

sequência de subamostras: efeito = 0.34, p ≤ 0.01; SE = 0.12; 2ª sequência: efeito = 0.29, p ≤ 0.05; SE 

= 0.11), o que suporta a Hipótese 2.  

 
547 Hayes (2013). 
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Quadro 7.4 

Análises de regressão (PROCESS; 5000 amostras bootstrap) para testar as hipóteses do modelo (Estudo #3) 

 Variável dependente: segurança psicológica 
da equipa  

 Variável dependente: comportamento de 
aprendizagem da equipa 

 Variável dependente: criatividade da equipa 

 Coeficiente Erro 
padrão 
(SE) 

Bias corrigido, 
intervalo de 
confiança de 95% 
[inferior, 
superior] 

 Coeficiente Erro 
padrão 
(SE) 

Bias corrigido, 
intervalo de 
confiança de 95% 
[inferior, 
superior] 

 Coeficiente Erro 
padrão 
(SE) 

Bias corrigido, 
intervalo de 
confiança de 95% 
[inferior, 
superior] 

Humildade auto reportada 
pelo líder 

0.07 

-0.13 

0.10 

0.11 

[-0.13, 0.27] 

[-0.35, 0.08] 

 -0.05 

0.11 

0.11 

0.11 

[-0.27, 0.17] 

[-0.11, 0.32] 

 0.47*** 

0.49*** 

0.10 

0.11 

[0.24, 0.67] 

[0.27, 0.71] 

Humildade expressa pelo 
líder 

0.21** 

0.24** 

0.07 

0.07 

[0.08, 0.34] 

[0.09, 0.39] 

 0.53*** 

0.28*** 

0.08 

0.08 

[0.38, 0.69] 

[0.12, 0.44] 

 0.09 

0.03 

0.09 

0.09 

[-0.10, 0.27] 

[-0.14, 0.20] 

Segurança psicológica da 
equipa 

- - -  0.34** 

0.29* 

0.12 

0.11 

[0.10, 0.58] 

[0.07, 0.51] 

 0.04 

0.28* 

0.12 

0.11 

[-0.20, 0.28] 

[0.05, 0.51] 

Comportamento de 
aprendizagem da equipa  

- - -  - - -  0.32** 

0.28* 

0.10 

0.11 

[0.11, 0.52] 

[0.05, 0.51] 

F 5.90** 

4.94** 

- -  25.43*** 

10.65*** 

- -  14.51*** 

13.14*** 

  

R2 0.13 

0.11 

- -  0.49 

0.28 

- -  0.42 

0.40 

  

p ≤ 0.05, ** p ≤ 0.01, *** p ≤ 0.001.  

A sequência das subamostras dentro da equipa para medir a humildade expressa pelo líder, a segurança psicológica e o comportamento de aprendizagem da 

equipa é a seguinte: A→B→A [1ª linha], e B→A→B [2ª linha], respetivamente.   
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O comportamento de aprendizagem da equipa prediz a criatividade da equipa (1ª sequência:  efeito 

= 0.32, p ≤ 0.01; SE = 0.11; 2ª sequência:  efeito = 0.28, p ≤ 0.05; SE = 0.11), assim suportando a 

Hipótese 3. Enquanto o efeito direito não é significativo (1ª sequência: efeito = 0.09, p = 0.34; SE = 

0.09; 2ª sequência:  efeito = 0.03, p = 0.75; SE = 0.09), o efeito indireto é-o (1ª sequência:  efeito = 

0.02; SE = 0.01; 2ª sequência:   efeito = 0.02; SE = 0.01). Por conseguinte, a Hipótese 4 é apoiada pela 

evidência empírica obtida.  

Para melhor compreensão dos resultados, criámos três patamares de liderança expressa pelo líder 

(baixa, média, elevada) e calculámos os níveis de segurança psicológica das suas equipas. 

Apresentamos, seguidamente, os resultados para a globalidade da amostra de cada equipa, pois os 

resultados são similares para ambas as sequências de subamostras. A Figura 7.4 mostra que as 

equipas se sentem psicologicamente mais seguras quando os seus líderes são mais humildes. Este 

padrão é naturalmente consistente com o contemplado na análise de regressão representada no 

Quadro 7.4. Suporta, portanto, a Hipótese 1. 

Figura 7.4 

Segurança psicológica da equipa consoante o nível de humildade do líder (Estudo #3) 
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Baixa Média Elevada

Humildade expressa pelo líder

Segurança psicológica da equipa
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Criámos também três de patamares de segurança psicológica da equipa e calculámos os respetivos 

comportamentos de aprendizagem. A Figura 7.5 mostra que as equipas adotam mais 

comportamentos de aprendizagem quando se se sentem psicologicamente mais seguras. Este 

padrão corrobora o que está contemplado na análise de regressão representada no Quadro 7.4 e 

suporta, pois, a Hipótese 2. 

Figura 7.5 

Comportamento de aprendizagem da equipa para três patamares de segurança psicológica 

(estudo #3) 

 

Finalmente, criámos três patamares de comportamentos de aprendizagem da equipa e testámos os 

respetivos níveis de criatividade. A Figura 7.6 mostra que as equipas são mais criativas quando 

apresentam mais comportamentos de aprendizagem. Esta evidência é consistente com a 

emergente da análise de regressão representada no Quadro 7.4. Suporta, pois, a Hipótese 3. 
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Figura 7.6 

Criatividade da equipa para três patamares de comportamento de aprendizagem  

(Estudo #3) 

 

Finalmente, testámos em que medida a consistência com que o líder expressa humildade condiciona 

a sua capacidade de estimular a segurança psicológica da equipa.  Adotámos o PROCESS (modelo 

#7548). Os resultados mostram que a interação entre o nível de humildade expressa pelo líder e a 

consistência com que ele expressa essa humildade prediz a segurança psicológica da equipa (1ª 

sequência: efeito = 0.40, p ≤ 0.01; SE = 0.12; 2ª sequência:  efeito = 0.40, p ≤ 0.01; SE = 0.13; LLCI = 

0.14, ULCI = 0.65). Não emergiu qualquer efeito da humildade auto reportada pelo líder. O Quadro 

7.5 apresenta os efeitos indiretos condicionais da humildade expressa pelo líder para três patamares 

de consistência com que essa humildade é expressa. 

Os resultados sugerem que quando a consistência da humildade expressa é baixa, a humildade 

expressa pelo líder não prediz o comportamento de aprendizagem através da segurança psicológica 

da equipa. À medida que aumenta a consistência, o poder preditivo da humildade expressa pelo líder 

 
548 Hayes (2013). 
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aumenta. O efeito indireto atinge o valor mais elevado quando o líder expressa elevada humildade 

aos membros da equipa e fá-lo de modo similar com os vários membros da equipa.  

Quadro 7.5 

Efeito indireto da humildade expressa pelo líder no comportamento de aprendizagem da 

equipa, para três níveis de consistência 

(Estudo #3) 

Consistência da humildade expressa 
pelo líder  

Efeito (índice) Erro-padrão 
(SE)   

Bias corrigido, intervalo de confiança 
de 95% [inferior, superior] 

Baixa  -0.01 0.03 [-0.08, 00.04] 

Baixa 0.01 0.03 [-0.06, 0.06] 

Média 0.06 0.03 [0.01, 0.13] 

Média 0.06 0.03 [0.02, 0.14] 

Elevada 0.12 0.06 [0.02, 0.26] 

Elevada 0.11 0.06 [0.03, 0.26] 

Índice de mediação moderada (0.14) 

(0.11) 

0.08 

0.07 

[0.01, 0.32] 

[0.02, 0.30] 

A 1ª linha representa a sequência de subamostras A→B→A, e a 2ª linha representa a sequência B→A→B. 

 

Para obter uma interpretação mais clara do padrão empírico encontrado, realizámos análises de 

regressão para cada patamar de consistência da humildade expressa pelo líder. A Figura 7.7 mostra 

que, quando o líder não é consistente na expressão de humildade, o efeito positivo da sua humildade 

sobre a segurança psicológica da equipa é reduzido ou nulo. O efeito positivo apenas se concretiza 

quando o líder expressa elevada humildade de modo consistente com todos os membros da equipa. 
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Figura 7.7 

Como a humildade expressa pelo líder explica a segurança psicológica da equipa, para três 

níveis de consistência dessa expressão549 

(Estudo #3) 

 

 

 

 

 

 

 

Para facilitar a interpretação, representamos graficamente, através da comparação de médias, o 

efeito da humildade expressa pelo líder sobre a segurança psicológica para os extremos baixo e 

elevado de consistência dessa expressão. Os resultados estão contemplados na Figura 7.8. 

Reemerge, naturalmente, o mesmo padrão: o mais elevado nível de segurança psicológica da equipa 

emerge quando o líder expressa elevada humildade e fá-lo de modo consistente com todos os 

membros da equipa. Na globalidade, os resultados sustentam, pois, as Hipóteses 4 e 5. 

 

 
549 Foi usada a sequência de subamostras A (humildade expressa) →B (segurança psicológica). O padrão é similar para 
a sequência B→A. 
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Figura 7.8 

Segurança psicológica da equipa para três níveis de humildade expressa pelo líder – consoante 

a consistência dessa expressão para com os vários membros da equipa  

(Estudo #3) 

 

Note-se como este efeito condicional é igualmente vincado quando se testa o efeito da humildade 

expressa pelo líder sobre a criatividade da equipa. A Figura 7.9 representa graficamente esse efeito 

para os extremos baixo e elevado de consistência dessa expressão. Quando o líder apresenta, em 

média, elevada humildade, mas expressa-a de modos diferenciados aos membros da equipa, o seu 

efeito sobre a criatividade da equipa é nulo. O efeito positivo sobre a criatividade da equipa só 

emerge quando o líder expressa elevada humildade de modo consistente com todos os membros da 

equipa.  
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Figura 7.9 

Criatividade da equipa para três níveis de humildade expressa pelo líder – consoante o nível de 

consistência dessa expressão (Estudo #3) 

 

Esta evidência pode ser considerada robusta, pois os dados usados para medir as variáveis provêm 

de diferentes fontes. Preste-se atenção ao que ocorre quando o líder expressa baixa humildade de 

modo consistente a todos os membros da equipa: a criatividade da equipa atinge um nível 

particularmente baixo. É provável que esse tipo de líderes veicule a toda a equipa que não é 

realmente humilde, pelo que a equipa desenvolve receios de propor soluções criativas para lidar com 

problemas e oportunidades. 

DISCUSSÃO GERAL DOS DOIS ESTUDOS 

A relevância dos líderes como facilitadores da criatividade das suas equipas tem sido apontada por 

diversos autores550. Todavia, a compreensão dos mecanismos explicativos dessa relevância 

 
550 Mainemelis et al. (2015). 
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necessita de ser ainda mais explorada551. A nossa pesquisa, assente num estudo experimental e num 

estudo de campo, aprofunda a compreensão desses mecanismos. Especificamente, sugere que os 

líderes podem fomentar a criatividade das suas equipas se expressarem humildade de modo 

consistente aos membros das suas equipas. Esse efeito ocorre porque esses líderes encorajam a 

segurança psicológica da equipa e, por essa via, os comportamentos de aprendizagem da própria 

equipa. Em suma, quando os líderes atuam de modo humilde com os vários membros da equipa, 

ocorre o seguinte:  

• A equipa sente que é seguro expressar a sua voz, discordar, assumir erros, pedir ajuda mútua 

e ajudar. 

• Esses sentimentos conduzem a equipa a repensar e melhorar os processos de trabalho, a 

procurar informação e conhecimentos dentro e fora da equipa, a partilhar ideias e a oferecer 

sugestões construtivas. 

• Consequentemente, a equipa como um todo fica mais capacitada para identificar e propor 

soluções criativas para lidar com problemas e oportunidades.  

Considerando que a criatividade das equipas é um indicador importante da sua eficácia e contribui 

para a inovação e o desempenho das organizações, a nossa pesquisa alarga a compreensão do leque 

de comportamentos de liderança que promovem o desempenho individual e coletivo. A humildade 

dos líderes é um desses tipos de comportamentos. Todavia, como a nossa pesquisa sugere, não 

basta que a líder expresse, em média, elevado nível de humildade – é necessário que a expresse de 

modo consistente aos vários membros da equipa. 

 
551 Shin (2015). 



 

221 
 

Sublinhe-se que a pesquisa adquire especial relevo, também, porque os dados foram colhidos em 

dois contextos pouco estudados: Portugal e Brasil. Estas duas culturas caraterizam-se por elevada 

distância de poder552, o que torna os liderados mais vulneráveis ao desequilíbrio de poder entre eles 

e as suas líderes. É, pois, menos provável que os liderados sintam conforto e segurança em expressar 

voz, assumir discordâncias e questionar o status quo. É precisamente nesse quadro cultural que a 

expressão de humildade pelas líderes, de modo consistente, poder ser (ainda mais) crucial553. Se não 

se consciencializarem de que a líder é realmente e consistentemente humilde, os liderados 

experimentam menor segurança psicológica e, como consequência, a equipa torna-se 

coletivamente menos criativa. 

Limitações e estudos futuros 

Pesem embora os contributos valiosos da pesquisa, importa considerar as suas limitações e discutir 

estudos futuros que possam aprofundar o papel da humildade e de outras forças de caráter dos 

líderes no funcionamento das equipas. Em primeiro lugar, outras relações causais, diferentes das 

contempladas nesta pesquisa, são plausíveis. Por exemplo, é possível que os membros das equipas 

mais criativas desenvolvam o sentido de que é psicologicamente seguro expressar a voz e partilhar 

ideias, informação e conhecimentos. Daqui pode resultar a tendência do líder para se expressar de 

modo mais humilde. De outro modo: é possível que a equipa também estimule a humildade expressa 

pelo líder perante os membros da equipa. Estudos futuros poderão testar essas relações, em 

complemento das que os nossos dois estudos investigam. 

 
552 Hofstede (1991). 
553 Frazier et al. (2017); Gong et al. (2012). 
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Em segundo lugar, estudos futuros deverão considerar as relações dinâmicas que se estabelecem 

entre líderes, liderados e o contexto externo554.  A criatividade depende dessas dinâmicas, pelo que 

importa adotar procedimentos metodológicos longitudinais que permitam estudar esses efeitos 

dinâmicos e recursivos555. Terceiro: estudos futuros poderão envolver maior quantidade de equipas 

e maior quantidade de membros organizacionais em cada equipa. Importa que, para medir cada 

variável, pelo menos três participantes sejam considerados. Quarto: estudos futuros deverão tomar 

em atenção o tipo de equipas. Ainda que a criatividade seja relevante para todos os tipos556, algumas 

equipas requerem mais criatividade do que outras para serem mais eficazes.  

Por último: sugerimos que estudos futuros incluam medidas objetivas de criatividade. A nossa 

pesquisa sugere que, embora não explique a segurança psicológica nem o comportamento de 

aprendizagem da equipa, a humildade auto reportada pelo líder prediz a criatividade. Uma possível 

explicação é que ambas as variáveis são medidas com dados provindos da mesma fonte – o líder. 

Estudos futuros poderão adotar um dos seguintes procedimentos: (a) incluir medidas objetivas, não 

subjetivas, de criatividade; (b) recolher dados sobre a humildade auto reportada pelo líder e a 

criatividade em diferentes momentos ou em diferentes fontes; (c) adotar metodologias 

experimentais que meçam como a humildade do líder e as dinâmicas da equipa afetam a adoção de 

atos criativos.  

COMENTÁRIOS FINAIS 

Sendo a criatividade crucial para a inovação e o desempenho das equipas, a nossa pesquisa ajuda a 

compreender os fatores que podem estimulá-la. Sugere, designadamente, que os líderes humildes 

 
554 Mainemelis et al. (2015). 
555 Grossman et al. (2017). 
556 Van Knippenberg (2017). 
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são mais capazes de realizar esse estímulo. Sugere, ainda, que não basta que os líderes expressem 

humildade – é ainda necessário que a expressem de modo consistente perante os vários membros 

da equipa. As organizações devem, pois, ser cuidadosas na seleção e na promoção dos líderes. 

Devem, também, apoiá-los, formá-los557 e consciencializá-los para a necessidade de lidarem 

eficazmente com quatro desafios: 

• Devem desenvolver, mediante processos de autoconhecimento e autodesenvolvimento, a 

autoconsciência das suas forças e fraquezas. 

• Devem reconhecer as qualidades e os contributos dos liderados. 

• Devem adotar processos de aprendizagem contínua, inclusivamente a aprendizagem com 

erros e fracassos. 

• Sem deixarem de tratar cada membro da equipa como entidade singular, devem expressar 

estas qualidades de modo consistente com todos os membros. 

Humildade não significa baixa autoestima nem fraqueza. Antes pode ser uma força, se combinada 

com outros atributos. Shane Snow argumentou na Harvard Business Review que as nossas 

conceções tradicionais sobre a liderança devem dar lugar a interpretações mais consentâneas com 

as novas exigências do mundo e as caraterísticas dos membros organizacionais: 

“A história mostra que tendemos a escolher líderes políticos e empresariais que são estoicos, previsíveis e 

inflexíveis, mas a pesquisa sugere que a liderança de que necessitamos é caraterizada pelo oposto: 

criatividade e flexibilidade. Necessitamos de pessoas que sejam como Benjamim Franklin – inteligentes e 

dotadas de força-de-vontade suficiente para persuadir as pessoas a realizar grandes feitos, mas também 

 
557 Hu et al. (2018a, 2018b). 
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suficientemente flexíveis para pensarem diferentemente, admitirem quando estão erradas, e serem 

capazes de se adaptarem às condições dinâmicas”.  

Mesmo na vida política mais intensa, esta capacidade dual é de extrema importância. Um amigo de 

Nelson Mandela (que foi, como ele, prisioneiro em Rob Islaand) declarou o seguinte para um artigo 

publicado no Journal of Management Inquiry558: “A influência de Nelson Mandela na Ilha foi 

tremenda. Este homem era tão humilde e tão dinâmico”. Acerca da liderança na vida organizacional, 

Jim Collins afirmou algo similar: os melhores líderes são dotados de uma combinação idiossincrática 

de humildade e “garra”559. Em suma: os líderes humildes são curiosos, estimulam a curiosidade das 

suas equipas e capacitam-nas para serem mais criativas560. Importa, também, que sejam dotados de 

determinação e “garra”. Essa é matéria que exploraremos no próximo capítulo, no qual 

descreveremos e discutiremos os resultados de quatro estudos, realizados em Portugal e nos EUA. 

  

 
558 Cascio & Luthans (2014, p. 63). 
559 Collins (2001). 
560 Gino (2018). 
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ANEXO 

CENÁRIOS USADOS NO ESTUDO EXPERIMENTAL 

Cenário #1: Líder humilde – consistência baixa 

Rui é um líder consciente das suas (dele) forças e fraquezas pessoais. Deseja melhorar as suas (dele) 

forças pessoais e minimizar as suas fraquezas. Também é capaz de admitir que não sabe, ou não 

sabe fazer, algo. Se comete um erro, assume-o. Do mesmo modo, Rui reconhece as forças dos 

membros da equipa e demonstra apreço pelas respetivas contribuições. É também aberto às ideias 

e sugestões dos membros da equipa, e deseja fortemente aprender com as outras pessoas. 

Normalmente, é desse modo que Rui se comporta. No entanto, este seu comportamento varia 

dependendo das pessoas, nem sempre sendo consistente. Com algumas pessoas, este 

comportamento de Rui é mais acentuado, com outras é menos acentuado. 

Cenário #2: Líder humilde – consistência elevada 

Rui é um líder muito consciente das suas (dele) forças e fraquezas pessoais. Deseja melhorar as suas 

(dele) forças pessoais e minimizar as suas fraquezas. Também é capaz de admitir que não sabe, ou 

não sabe fazer, algo. Se comete um erro, assume-o. Do mesmo modo, Rui reconhece as forças dos 

membros da equipa e demonstra apreço pelas respetivas contribuições. É também aberto às ideias 

e sugestões dos membros da equipa, e deseja fortemente aprender com as outras pessoas. Rui 

comporta-se deste modo com todos os membros da equipa. É muito consistente no modo como 

atua com todos. 
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Cenário #3: Líder transacional – consistência baixa 

Os membros da equipa sabem que serão recompensados por Rui se alcançarem os objetivos que ele 

define, e serão punidos se não satisfizerem as suas (dele) expetativas. Rui cumpre as promessas de 

recompensa quando os membros da equipa concluem com sucesso as tarefas que lhes estão 

atribuídas. Informa os membros da equipa quando eles não alcançam os níveis de desempenho 

desejados. E prefere que eles resolvam pequenos problemas. Mas, quando os problemas se tornam 

sérios, os membros da equipa sabem que Rui tomará as medidas corretivas necessárias. 

Normalmente, é desse modo que Rui se comporta. No entanto, este seu comportamento varia 

dependendo das pessoas, nem sempre sendo consistente. Com algumas pessoas, este 

comportamento de Rui é mais acentuado, com outras é menos acentuado. 

Cenário #4: Líder transacional – consistência elevada 

Os membros da equipa sabem que serão recompensados por Rui se alcançarem os objetivos que ele 

define, e serão punidos se não satisfizerem as suas (dele) expetativas. Rui cumpre as promessas de 

recompensa quando os membros da equipa concluem com sucesso as tarefas que lhes estão 

atribuídas. Informa os membros da equipa quando eles não alcançam os níveis de desempenho 

desejados. E prefere que eles resolvam pequenos problemas. Mas, quando os problemas se tornam 

sérios, os membros da equipa sabem que Rui tomará as medidas corretivas necessárias. Rui 

comporta-se deste modo com todos os membros da equipa. É muito consistente no modo como 

atua com todos. 
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CAPÍTULO 8 

Liderança “humbiciosa” desenvolvendo forças psicológicas dos 

liderados 

Estudos #4 a #7  

 “Os líderes mais transformadores possuem uma mistura paradoxal de humildade pessoal e 

força de vontade profissional. São tímidos e ferozes. Reservados e destemidos.” 

Jim Collins561 

RESUMO 

Sem humildade, o líder dotado de garra (grit562) pode tornar-se obstinado e cego, destruindo forças psicológicas dos 

liderados. Foi essa hipótese que testámos nos estudos #4 a #7. Dois estudos são de campo, e dois experimentais. Os 

resultados são consistentes: os liderados desenvolvem mais forças psicológicas quando se sentem conduzidos por 

líderes que, além de dotados de garra, dão mostras de humildade. Quando um líder denota elevada garra, mas não 

expressa humildade, os liderados não desenvolvem as suas forças psicológicas – e há até razões para supor que estas 

podem declinar.  

 

INTRODUÇÃO 

Os estudos apresentados nos capítulos anteriores sugerem que os líderes humildes geram diversos 

efeitos positivos nas suas equipas, daí advindo níveis superiores de criatividade e desempenho 

 
561 Collins (2001a, p. 67). 
562 Garra é um termo sugerido pela Infopedia. Outros termos têm sido usados, como fibra, persistência, energia e 
determinação. Todos nos parecem pertinentes e aceitáveis, embora entendamos que garra é um termo mais enfático e 
correspondente ao sentido original de grit. 
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dessas equipas. Complementarmente, temos vindo a argumentar que a humildade dos líderes deve 

estar acompanhada de outras qualidades. Uma líder humilde desprovida de tenacidade dificilmente 

conseguirá mobilizar as energias positivas dos liderados. Simetricamente, uma líder repleta de 

tenacidade mas desprovida de humildade pode transformar-se numa força de energia negativa – 

pressionando os liderados, sendo incapaz de abandonar projetos sem sentido, ficando imune a 

avisos e conselhos, e focando-se em objetivos ambiciosos de modo obstinado e cego.  

É precisamente essa matéria que exploramos neste capítulo. Em quatro estudos, dois de campo e 

dois experimentais, investigamos como os líderes que dão mostras de garra são mais eficazes na 

promoção das forças psicológicas dos liderados se forem, igualmente, humildes. Usamos a 

expressão “liderança humbiciosa” para designar essa combinação de humildade e “ambição”. 

Embora “garra” (ou grit563) não corresponda estritamente a “ambição”, entendemos que o termo 

“humbição”564 é suficientemente interessante para captar essa combinação de humildade e garra.  

O termo “humbição” exprime o argumento de Jim Collins565 segundo o qual os melhores líderes 

combinam uma forte dose de humildade com uma força de vontade indomável566. Phil Rosenzweig 

criticou este argumento, considerando-o uma espécie de viagem à fantasilândia dos bons 

sentimentos567. A nossa investigação contraria este pessimismo e confere apoio empírico ao 

argumento de Collins. Tendo sido realizada em dois países, a nossa pesquisa mostra que a valia 

desse perfil de liderança é transversal a vários contextos culturais.   

 
563 Duckworth (2016); Duckworth et al. (2007). 
564 Taylor (2008, 2011, 2018). 
565 Collins (2011a). 
566 Collins (2001a, p. 67). 
567 Rosenzweig (2014, p. 129) 
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Especificamente, os quatro estudos aqui expostos testam e obtêm apoio empírico para o modelo 

representado na Figura 8.1: os líderes dotados de garra estimulam forças psicológicas dos liderados, 

sendo esse efeito mais acentuado se os líderes forem também dotados de humildade. Dado que as 

forças psicológicas estudadas energizam não só o desempenho, mas também o bem-estar568 dos 

liderados, a nossa investigação sugere que os líderes “humbiciosos” fomentam, indiretamente, o 

desempenho e o bem-estar das pessoas que lideram. A evidência exposta adquire especial 

significado porque é obtida através de estudos experimentais e estudos de campo, realizados em 

dois contextos culturais distintos. 

Figura 8.1 

Modelo testado nos estudos abrangidos neste capítulo 

 

 

 

 

O capítulo está estruturado do seguinte modo. Começamos por apresentar os fundamentos das 

nossas hipóteses. Usamos, sobretudo, as teorias da aprendizagem social e do contágio social para 

sugerir que os líderes “humbiciosos” fomentam as forças psicológicas dos liderados. Expomos, 

depois, os quatro estudos: caraterizamos os participantes, clarificamos o método e apresentamos 

 
568 Avey et al. (2011); Choi & Lee (2014); Youssef-Morgan & Luthans (2015). 
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os resultados. Na secção final, fazemos uma discussão global dos resultados, apresentamos pistas 

para investigações futuras e sugerimos implicações para a ação. 

PERSPETIVA GLOBAL DO MODELO 

O capítulo debruça-se sobre como a humildade e a garra dos líderes contribui para o 

desenvolvimento de dois tipos de forças psicológicas dos liderados: o capital psicológico e a garra. 

O capital psicológico, como discutido em capítulos anteriores, envolve quatro forças: a 

autoconfiança, a esperança, o otimismo e a resiliência. Estas forças contribuem para o desempenho 

e o bem-estar dos membros organizacionais569, pelo que importa compreender como podem ser 

estimuladas. A garra representa a perseverança em prol de objetivos de longo prazo e tem sido 

apontada como essencial para o sucesso dos indivíduos em vários contextos570. 

Na essência da nossa investigação está a tese de que, mediante processos de aprendizagem social571 

e porque as emoções dos líderes são fontes de informação social para os liderados572, os líderes 

dotados de garra e humildade estimulam essas duas forças psicológicas dos liderados. Esta 

combinação é necessária porque a garra dos líderes, se desacompanhada de humildade, pode gerar 

efeitos perversos na própria garra e no capital psicológico dos liderados. 

A garra dos líderes é uma espada de dois gumes: o seu lado brilhante e positivo tem um contraponto 

menos brilhante. Para que o seu lado positivo seja potenciado e o lado negro seja evitado, a garra 

necessita da companhia da humildade. Se não forem humildes, os líderes mais dotados de garra 

podem persistir em cursos de ação inviáveis573 e incorrer em escaladas irracionais de recuperação de 

 
569 Avey et al. (2011); Choi et al. (2014); Youssef-Morgan & Luthans (2015). 
570 Edmondson (2016). 
571 Bandura (1977).  
572 Van Kleef (2009). 
573 Lucas et al. (2015). 
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custos realmente irrecuperáveis574. Esta conduta é especialmente problemática porque a maior 

parte das atividades de liderança é levada a cabo em ambientes repletos de ambiguidade e 

imprevisibilidade. Estes ambientes requerem flexibilidade e disponibilidade para abandonar cursos 

de ação. Requerem, acima de tudo, humildade para reconhecer limitações próprias, para assumir 

erros e aprender com os mesmos, e para abandonar projetivos inviáveis.  

A menos que os líderes dotados de garra sejam também humildes, o efeito da garra é, pois, perverso. 

Trabalhando com líderes dotados de garra, mas arrogantes, os liderados podem sentir-se incapazes 

de evitar ações megalómanas desses mesmos líderes e, por essa razão, podem acabar por 

desenvolver menores níveis de otimismo, resiliência e esperança perante os desafios futuros575. É 

difícil imaginar como os liderados desenvolvem garra, esperança e otimismo quando trabalham para 

uma líder que, embora tendo grande garra, não escuta os outros, não procura conselhos e é incapaz 

de reconhecer fracassos, corrigir erros e abandonar objetivos e cursos de ação insensatos.  

Diferentemente, quando sentem que os líderes são simultaneamente dotados de garra e humildade, 

os liderados desenvolvem mais garra e mais capital psicológico porque sentem que os objetivos 

prosseguidos e os caminhos usados para os alcançar são fundamentados, realistas e viáveis. O 

impacto positivo de líderes como Mandela576 e Lincoln577 é indubitavelmente baseado na garra que 

revelaram ao longo das suas vidas. Mas esse pendor resoluto foi apoiado em qualidades como a 

prudência e a humildade. Mesmo o narcisista e determinado Steve Jobs, depois de “atravessar o 

deserto”, terá desenvolvido humildade578 que o capacitou para edificar a Apple que hoje 

conhecemos. A garra foi uma condição necessária, mas não suficiente para que esses líderes (em 

 
574 Arkes & Blumer (1985). 
575 MacNamara et al. (2014).  
576 Cascio & Luthans (2014). 
577 Goodwin (2005). 
578 Owens et al. (2015). 
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domínios naturalmente diferentes, mesmo no plano moral) tenham alcançado os resultados que se 

conhecem.  

Devemos, pois, ser cautos acerca dos presumidos “milagres” gerados por líderes dotados de grande 

garra. Uma líder pode dar mostras de garra e ser, ao mesmo tempo, arrogante e destrutiva. A sua 

garra pode ser canalizada para prosseguir objetivos perversos usando meios tóxicos e destrutivos 

das forças psicológicas dos liderados. A maior parte dos líderes destrutivos da história é dotada de 

grande garra, que usam para prosseguir o mal579. Simetricamente, os líderes historicamente mais 

recomendáveis são dotados dessa combinação paradoxal de garra e humildade.  Apresentamos 

seguidamente as hipóteses específicas que sustentam os nossos argumentos. 

HIPÓTESES 

A garra dos líderes energizando o capital psicológico dos liderados 

A garra representa a perseverança em prol de objetivos de longo prazo580. Combina paixão com 

perseverança – cada uma precisando da outra para o alcance de resultados. A paixão por objetivos 

de longo prazo não se concretiza se a líder não for perseverante perante obstáculos, erros e 

fracassos. Mas a perseverança também não conduzirá a empreendimentos bem-sucedidos se a líder 

mudar frequentemente de objetivos. É esta junção de paixão e perseverança581 que explica o sucesso 

de diversas pessoas nos domínios desportivo, artístico, político e empresarial. 

As pessoas dotadas de garra são diligentes e proativas na prossecução de objetivos de longo-prazo 

e perseverantes quando enfrentam obstáculos, fracassos e reveses. Investem mais esforços nas suas 

 
579 Kellerman (2004). 
580 Duckworth (2016); Duckworth et al. (2007). 
581 Gladwell (2008). 
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atividades e persistem mesmo quando têm que realizar tarefas entediantes ou potencialmente 

frustrantes, desde que as considerem necessárias para a prossecução dos objetivos582. Não é, pois, 

surpreendente que a garra tenha vindo a ser tomada como crucial para a sucesso em diversas 

atividades583. A investigação sobre a sua relevância para a liderança é, porém, escassa. 

Nesta pesquisa, consideramos que a garra dos líderes tem potencial para afetar positivamente o 

capital psicológico dos liderados. Partindo da premissa de que a liderança é um processo 

fundamentalmente relacional584, assumimos que tão ou mais importante do que a garra 

(internamente) detida por um líder é a garra por ele veiculada aos liderados. Essa garra, assim 

veiculada, manifesta-se através de demonstrações comportamentais positivas, confiantes e 

enérgicas585. Os liderados, através de processos de aprendizagem social586 e de contágio social, 

desenvolvem as suas próprias abordagens positivas e enérgicas perante problemas e oportunidades.  

Esses efeitos de aprendizagem podem ser explicados de vários modos. A autoconfiança dos 

liderados desenvolve-se porque os líderes dotados de garra são, eles próprios, autoconfiantes587 – e 

os liderados captam essa autoconfiança. Os liderados também aprendem a desenvolver esperança 

ao trabalharem com um líder que é determinado apesar dos obstáculos, fracassos e reveses588. Os 

líderes dotados de garra também são mais otimistas relativamente ao futuro, mesmo quando 

fracassam, e esse otimismo é aprendido pelos liderados. Finalmente, os liderados desenvolvem 

 
582 Duckworth et al. (2007, 2011). 
583 Credé et al. (2017); Duckworth (2016); Duckworth et al. (2007, 2009); Mueller et al. (2017). 
584 Uhl-Bien (2006). 
585 Hill et al. (2016); Lucas et al (2015); Vainio & Daukantaite (2016).  
586 Bandura (1977).  
587 Duckworth et al. (2007). 
588 Luthans & Youssef-Morgan (2017). 
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maior resiliência quando trabalham para líderes dotados de garra porque esses líderes são, eles 

próprios, resilientes perante fracassos, perdas e adversidades589.  

A teoria das “emoções como informação social” também nos ajuda a compreender como os 

liderados desenvolvem maior capital psicológico quando o líder é dotado de garra590. Dado que a 

informação social provinda deste tipo de líder é positiva e enérgica, os liderados usam essa 

informação para avaliar positivamente a situação e assim desenvolvem o seu próprio capital 

psicológico. Especificamente, as emoções positivas, a energia e as expectativas positivas 

emergentes de um líder que “transpira” garra são transferidas para os liderados através do contágio 

emocional591. Esse contágio, por seu turno, facilita a construção e o restauro de recursos psicológicos 

como a autoconfiança, a esperança, o otimismo e a resiliência592.  Destes argumentos resulta a nossa 

primeira hipótese: 

Hipótese 1: Os liderados desenvolvem maior capital psicológico quando os seus líderes 

expressam níveis elevados de garra. 

A humildade como contraponto virtuoso 

Este potencial efeito positivo da garra do líder sobre o capital psicológico dos liderados é, todavia, 

condicionado pelo nível de humildade que o líder expressa. Esse efeito condicional ocorre porque a 

garra do líder pode conduzi-lo a decisões problemáticas593. O líder dotado de elevada garra pode 

experimentar mais dificuldade em abandonar cursos de ação ambiciosos e inviáveis. Pode persistir 

 
589 Kleiman et al. (2013, p. 540); Duckworth (2016). 
590 Van Kleef et al. (2010); Van Knippenberg & Van Kleef (2016). 
591 Sy & Choi (2013); Visser et al. (2013). 
592 Fredrickson (2001); Luthans & Youssef-Morgan (2017); Tugade & Fredrickson (2004). 
593 Duckworth (2016); Khan et al. (2020); Peterson & Seligman (2004). 
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obstinadamente na prossecução de objetivos e projetos “sem saída”594. Para evitar estas 

armadilhas, é conveniente que o líder desenvolva mente aberta, se consciencialize das suas próprias 

tentações decisórias e valorize os contributos críticos dos liderados. Esta postura é mais provável se 

o líder for dotado de humildade que lhe permita exercer autocontrolo e escapar às tentações 

excessivamente ambiciosas595.  

Quando uma líder expressa garra, mas também humildade, os potenciais efeitos positivos da garra 

materializam-se. Os liderados compreendem que a líder, além de perseverar em prol de objetivos 

de longo prazo, também está disponível para aprender com os outros e assim melhorar a qualidade 

das suas decisões. Ao aprender com os erros, uma tal líder aumenta as probabilidades de sucesso. 

Ao estar consciente das suas próprias limitações, torna-se mais disponível para aprender e levar a 

cabo ações de desenvolvimento. Abandona projetos inviáveis em benefício de outros com maior 

potencial de sucesso. Valoriza os contributos dos liderados e envolve-os na tomada de decisão.  

Credita os sucessos aos liderados e a toda a equipa, e não a si própria. Assume os erros e fracassos, 

em vez de atribui-los aos liderados ou a fatores externos596.  

Por conseguinte, quando veicula garra e também humildade aos liderados, esta líder promove a 

autoconfiança dos liderados porque estes se sentem mais valorizados e experienciam mais 

oportunidades de realizar tarefas com sucesso. Promove-lhes o otimismo porque eles desenvolvem 

uma leitura mais favorável de uma líder que segue caminhos viáveis em vez de ser obstinada e cega 

à realidade. Os liderados também desenvolvem maior esperança porque a líder desenvolve 

caminhos alternativos para prosseguir objetivos e é suficientemente flexível para abandonar 

objetivos insensatos. Finalmente, os liderados tornam-se mais resilientes porque se sentem mais 

 
594 MacNamara et al. (2014). 
595 Duckworth & Gross (2014). 
596 Collins (2001a). 



 

236 
 

capazes de reduzir riscos de resultados indesejados. Em suma: quando trabalham para uma líder 

dotada simultaneamente de garra e humildade, os liderados desenvolvem maior capital psicológico.  

Diferentemente, se a líder é dotada de garra, mas desprovida de humildade, é maior a probabilidade 

de cair nas armadilhas da garra. Isso ocorre porque a líder não tem consciência das suas limitações 

e não procura ajuda nem conselhos para tomar melhores decisões. Atribui os sucessos a si própria 

quando os acontecimentos são favoráveis, e culpa os liderados pelos erros e fracassos que ela 

próprio comete597. Veicula aos liderados a ideia de que não está disponível para escutá-los nem para 

considerar as respetivas opiniões e perspetivas críticas. Fica também mais pronta a incorrer em 

ações irracionais visando recuperar custos que são, de facto, irrecuperáveis598. Como consequência, 

os liderados não desenvolvem maior capital psicológico. Pode mesmo ocorrer que o capital 

psicológico decline. Eis algumas potenciais razões: 

• Os liderados, dispondo de menores oportunidades de participação na tomada de decisão e 

sentindo-se menos respeitados, não desenvolvem autoconfiança599. 

• Também não desenvolvem otimismo porque se sentem incapazes de interromper pobres 

cursos de ação iniciados pela líder. 

• Não se tornam mais (ou tornam-se até menos) esperançosos porque, antecipando 

resistências provindas da líder, retraem-se de sugerir caminhos alternativos para resolver 

problemas e enfrentar oportunidades600. 

 
597 Collins (2001a). 
598 Arkes & Blumer (1985); Van Putten et al. (2010). 
599 Luthans et al. (2015). 
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• Estes liderados também podem ver a sua resiliência declinar porque se sentem impotentes 

para contrariar uma líder obstinada por objetivos ambiciosos inviáveis e que incorre em riscos 

desnecessários601. 

Por conseguinte, ainda que um elevado nível de garra da líder tenha potencial para energizar o 

capital psicológico dos liderados, esse potencial é atenuado, ou mesmo anulado, se a líder não 

expressar humildade. Daqui decorre a segunda hipótese: 

Hipótese 2: Os líderes dotados de garra promovem o capital psicológico dos liderados 

apenas se também expressarem humildade. 

A garra dos líderes contagiando a dos liderados 

O capital psicológico dos liderados é um conjunto de recursos psicológicos passíveis de 

desenvolvimento602. Representa “quase-estados”, que se distinguem de traços de personalidade 

dificilmente mutáveis. Faz sentido supor que os líderes influenciam esses recursos. Algo similar 

poderá esperar-se relativamente a uma caraterística da personalidade como a garra? Poderão os 

líderes dotados de garra e humildade afetar a garra dos liderados? O último estudo contemplado 

neste capítulo procura responder a esta pergunta. 

Importa começar por assumir que a personalidade, embora seja relativamente estável (tese do 

“gesso”), está sujeita a mudanças (tese da “plasticidade”) como consequência de fatores pessoais e 

contextuais e de experiências na vida pessoal e no trabalho603. Não surpreende, pois, que diversos 

 
601 Luthans et al. (2015). 
602 Luthans et al. (2015). 
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investigadores tenham vindo a argumentar que a garra pode ser desenvolvida604. Os estudos são, 

todavia, escassos. A nossa pesquisa pretende contribuir para lidar com essa escassez. 

Considerando que “a garra de uma pessoa energiza a garra das outras”605, admitimos que a garra 

veiculada pelo líder estimula a garra sentida pelos liderados. Pelo menos dois processos atuam: a 

aprendizagem social e o contágio social. Dado que estes dois processos já foram mencionados para 

sustentar as duas hipóteses anteriores, aqui justificam-se apenas alguns argumentos breves.  

A literatura sobre contágio social606 e aprendizagem social607 sugere que os liderados desenvolvem 

comportamentos, atitudes e emoções similares às que observam nos seus líderes. É, pois, plausível 

que, ao longo do tempo, desenvolvam um perfil atitudinal, emocional e comportamental 

correspondente à garra veiculada pelos líderes. É mesmo possível que infiram, adotem e prossigam 

os objetivos que percecionam nos seus líderes608. Essa estratégia é, aliás, vantajosa para si próprios, 

pois a prossecução dos objetivos do líder permite-lhes prosseguir objetivos próprios e satisfazer 

necessidades pessoais em contexto de trabalho609. Ao prosseguir os objetivos de longo-prazo do 

líder, os liderados gozam de melhores relacionamentos com ele e fruem das respetivas 

consequências favoráveis (e.g., progressão na carreira; atribuição de tarefas mais desafiantes e 

ricas610). Daqui decorrem espirais positivas que encorajam os empregados a internalizar a 

prossecução perseverante dos objetivos de longo-prazo que identificam no seu líder dotado de 

garra. 

 
604 Duckworth & Gross (2004); Mueller et al. (2017); Wang et al. (2018). 
605 Duckworth (2016, p. 263). 
606 Aarts et al. (2004); Chartrand & Lakin (2013). 
607 Bandura (1977). 
608 Aarts et al. (2004); Dik & Aarts (2007). 
609 Dik & Aarts (2007). 
610 Schriesheim et al. (1999). 
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Existe uma terceira razão para que a garra veiculada pelo líder energize a garra experimentada pelos 

liderados. A garra tem uma base motivacional, sendo, pois, relativamente plástica611. Por 

conseguinte, é possível que a sincronia motivacional612 se desenvolva à medida que os liderados 

sincronizam a garra veiculada pelo líder e respondam com maior garra. É mesmo possível que, no 

decurso do tempo, esta garra fique impregnada no padrão motivacional dos liderados, incluindo no 

sistema neuronal613. Pelas razões antes expostas, propomos a seguinte hipótese: 

Hipótese 3: Os liderados desenvolvem maior garra quando os seus líderes demonstram 

elevada garra. 

A garra dos líderes combinada com humildade 

Os efeitos antes sugeridos são provavelmente afetados pela humildade expressa pelo líder. São 

mais fortes quando o líder expressa humildade, e mais fracos quando o líder não demonstra 

humildade. Uma possível explicação é que o contágio social e a aprendizagem social antes discutidas 

se reforçam quando a distância social entre líderes e liderados é menor614: é muito provável que a 

humildade expressa pelo líder reduza essa distância615. Dado que a escala temporal presente na 

garra é longa, os liderados necessitam de sentir que o líder está disponível para apoiá-los (em termos 

de recursos materiais, emocionais e informacionais) quando esforços de grande envergadura e garra 

são necessários para prosseguir objetivos desafiantes e longínquos616. Os líderes humildes tendem 

a ser mais apoiantes nestes desafios.  

 
611 Duckworth (2016); Vainio & Daukantaite (2016). 
612 Friedman et al. (2010). 
613 Wang et al. (2018). 
614 Radel et al. (2015). 
615 Trope & Liberman (2010). 
616 Hildenbrand et al. (2018); Russo et al. (2018); Vainio & Daukantaite (2016). 
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Diferentemente, se sentem que o líder os estimula e desafia, mas não denota uma postura de escuta, 

apoio, participação e reconhecimento, os liderados sentem-se receosos e desprovidos de energia 

social e emocional necessária para vencer os desafios. Podem temer consequências negativas se, na 

ânsia de prosseguir objetivos ambiciosos de longo prazo, experimentarem fracassos. Em casos 

extremos, quando o líder denota garra, mas é arrogante, os liderados podem mesmo declinar a sua 

garra – pois esta poderá ser uma fonte de problemas. Nesses casos, os liderados podem encarar os 

desafios de longo-prazo mais como uma fonte de problemas do que uma via de oportunidades617, o 

que gerará declínio na sua própria garra. Daqui emerge a próxima hipótese: 

Hipótese 4: O efeito da garra do líder sobre a garra dos liderados é mais forte quando o 

líder é humilde, e mais fraca quando o líder dá mostras de falta de humildade. 

VISÃO GLOBAL DOS QUATRO ESTUDOS 

Para testarmos as hipóteses, realizámos quatro estudos. Os estudos #4 a #6 explicam como os 

líderes estimulam o capital psicológico (autoconfiança, esperança, otimismo e resiliência) dos 

liderados. O primeiro é um estudo de campo realizado com duas amostras. A primeira envolveu 214 

membros organizacionais de empresas operando em Portugal. No segundo, participaram 162 

indivíduos trabalhando em empresas dos EUA. Para reduzir os riscos de variância do método 

comum618, os dados relativos ao capital psicológico dos liderados foram recolhidos duas semanas 

depois de termos medido as suas perceções sobre a garra e a humildade dos líderes.  

Para conferir validade causal aos dados do estudo de campo, realizámos dois estudos experimentais 

baseados em cenários619. Esta metodologia “aumenta o realismo experimental” e permite interferir 

 
617 Niessen et al. (2017). 
618 Podsakoff et al. (2012). 
619 Aguinis & Bradley (2014); Van Kleef et al. (2004, 2006). 
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nas variáveis independentes, incrementando tanto a validade interna quanto a externa620. O estudo 

realizado em Portugal envolveu 227 membros organizacionais, tendo incluído quatro condições 

experimentais. O estudo levado cabo nos EUA abarcou 271 membros organizacionais. Distingue-se 

do efetuado em Portugal porque abarcou seis condições experimentais. 

O estudo #7 focou-se no impacto que os líderes “humbiciosos” exercem sobre a garra dos liderados. 

O estudo replica o estudo de campo antes citado, mas foca-se na garra dos liderados e não no 

conjunto das quatro forças que representam o capital psicológico. Foi realizado com 157 membros 

organizacionais de dezenas de organizações portuguesas. A evidência empírica encontrada 

corrobora a obtida nos outros três estudos: os liderados desenvolvem maior garra própria quando 

sentem que os seus líderes expressam simultaneamente garra e humildade.  

Em conjunto, os quatro estudos apontam no mesmo sentido: se os líderes pretendem desenvolver 

forças psicológicas nos liderados, devem expressar garra – mas também humildade. Sem 

humildade, os líderes dotados de garra podem transformar essa “fibra” num energizador negativo 

que, em certas circunstâncias, gera declínio das forças psicológicas dos liderados. 

ESTUDO #4: EFEITOS DO LÍDER “HUMBICIOSO” SOBRE O CAPITAL PSICOLÓGICO DOS 

LIDERADOS – ESTUDO DE CAMPO (PORTUGAL E EUA) 

Participantes e procedimentos – Estudo #4 

Para este estudo, foram inquiridas duas amostras, uma em Portugal e outra nos EUA. Foi 

primeiramente contactada uma amostra de 222 membros organizacionais, de organizações 

operando em Portugal. Os participantes foram convidados a descrever a garra e a humildade dos 
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seus líderes. Duas semanas depois, descreveram o seu próprio capital psicológico621. Dado que oito 

pessoas não participaram no segundo momento, a amostra final é constituída por 214 membros 

organizacionais. Destes, 99 eram jovens engenheiros que participavam num curso ministrado pela 

Ordem dos Engenheiros. O curso não incluía qualquer conteúdo alusivo ao tema da nossa pesquisa. 

Os restantes 155 participantes eram empregados a tempo inteiro que participavam em cursos de 

formação ministrados pelo autor deste trabalho e por outra investigadora622. 

Atendendo a que os resultados emergentes das duas subamostras são similares, apresentamo-los 

conjuntamente. Entre os 214 participantes portugueses, 412.1% eram do sexo feminino. A média 

etária era de 34.64 anos (desvio-padrão = 8.55) e a antiguidade média na função era de 8.24 anos 

(desvio-padrão = 7.66). Em termos de escolaridade, 0.9% não tinham formação superior, 88.8% 

eram licenciados e 10.3% possuíam grau de mestre ou superior. Entre eles, 71.5% trabalhavam com 

líderes do sexo masculino. Para proteger o anonimato dos respondentes, não lhes foi solicitado que 

mencionassem o nome da sua organização, mas apenas o setor (mais de 50 setores foram 

mencionados). Os dados de cada participante referentes aos dois momentos foram associados 

através de um código anónimo inventado por ele próprio.  

Para recolher dados nos EUA, foram contactados 450 membros de organizações operando numa 

grande diversidade de sectores. O contacto foi estabelecido através da plataforma Qualtrics, uma 

empresa que presta serviços para questionários online623. Os dados foram recolhidos em dois 

momentos, separados por duas semanas, tal como havia sido feito na recolha de dados para a 

amostra portuguesa. Cento e sessenta e dois membros organizacionais participaram nos dois 

 
621 Outras variáveis foram medidas, ainda que não relevando para a presente pesquisa. 
622 Susana Leal, professora da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Instituto Politécnico de Santarém, a quem 
estamos gratos. 
623 Exemplos de estudos realizados por esta via podem ser encontrados em Rego et al. (2017), e Yam et al. (2018). 
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momentos, sendo 44.4% do sexo feminino, e 50.3% trabalhando para um líder do sexo masculino. 

A média etária era de 49.94 anos (desvio-padrão = 10.40) e a antiguidade média na função era de 

14.64 anos (desvio-padrão = 10.99). Em termos de escolaridade, 36.4% não detinham formação 

superior, 40.7% possuíam licenciatura ou grau equivalente e 22.9% tinham grau de mestre ou 

superior.  

Medidas das variáveis do modelo testado – Estudo #4 

A garra dos líderes foi medida, no momento 1, através dos oito itens representados no Quadro 8.1. 

Os participantes foram convidados a descrever o líder à luz de uma escala de seis pontos (1: “A 

afirmação não se aplicada nada ao meu líder”; 6: “A afirmação aplica-se completamente”). Os 

Alphas de Cronbach revelaram-se claramente superiores ao patamar mínimo (0.70) recomendado: 

0.87 para ambas as amostras. 

Quadro 8.1 

Itens de medida da garra dos líderes descrita pelos liderados624 

• O líder da minha equipa, muitas vezes, define um objetivo, mas mais tarde muda e opta por outro. * 

• O líder da minha equipa acaba tudo o que começa. 

• O líder da minha equipa fico obcecado por uma certa ideia ou projeto durante um curto período, mas depois 
perde o interesse. * 

• Os contratempos não desencorajam o líder da minha equipa. 

• O líder da minha equipa tem dificuldade em manter o foco em projetos que demoram mais do que alguns 
meses a completar. * 

• O líder da minha equipa é diligente (ou seja, aplicado, empenhado) no que faz. 

• Por vezes, novas ideias e projetos distraem o líder da minha equipa das ideias e projetos anteriores. * 

• O líder da minha equipa é uma pessoa muito trabalhadora. 

*Itens cuja cotação é invertida. 

 
624 Fonte: Duckworth & Quinn (2009). 
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A humildade expressa pelos líderes foi medida, também no momento 1, através dos nove itens já 

usados em estudos anteriores (veja Quadro 6.2, no Capítulo 6). O Alpha de Cronbach cifrou-se em 

0.94 para a amostra portuguesa e 0.97 para a norte-americana. O capital psicológico foi medido, no 

momento 2, através dos 12 itens presentes no PCQ-12625 e cujo conteúdo foi explicitado no Capítulo 

6. Uma escala de seis pontos foi usada, tendo os participantes sido convidados a reportar o grau de 

concordância com cada afirmação (1: “Discordo completamente”; 6: “Concordo completamente”). 

Os Alphas de Cronbach foram 0.88 para a amostra portuguesa e 0.89 para a recolhida nos EUA. 

Teste do modelo de medida – Estudo #4 

Foram realizadas análises fatoriais confirmatórias (LISREL; método da máxima verosimilhança) para 

testar se os dados representavam diferentes construtos. O modelo de três fatores (garra expressa 

pelo líder; humildade expressa pelo líder; capital psicológico do liderado) ajusta-se 

satisfatoriamente aos dados (RMSEA = 0.07; GFI = 0.96; CFI e IFI = 0.98). O ajustamento do modelo 

é mais satisfatório do que os seguintes modelos alternativos: (1) a humildade e a garra expressas 

pelo líder são englobadas no mesmo fator (Δχ²(2) = 20.15; p < 0.01); (2) a humildade expressa pelo 

líder e o capital psicológico dos liderados são fundidos no mesmo fator (Δχ²(2) = 391.23; p < 0.001); 

(3) a garra expressa pelo líder e o capital psicológico dos liderados são fundidos no mesmo fator 

(Δχ²(2) = 232.83; p < 0.001); (4) as três variáveis são atribuídas ao mesmo fator (Δχ²(3) = 411.52; p < 

0.001). Esta evidência sugere que os dados referentes às três variáveis representam construtos 

diferentes. O modelo de medida adequa-se, pois, aos dados, e a sua validade permite testar o 

modelo representado na Figura 8.1. 

 

 
625 Avey et al. (2011). 
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Resultados – Estudo #4 

O Quadro 8.2 expõe as médias, os desvios-padrão e as correlações. Para as duas amostras, a garra 

expressa pelo líder correlaciona-se positivamente com a humildade por ele expressa, e esta 

humildade correlaciona-se positivamente com o capital psicológico dos liderados.  

Quadro 8.2 

Médias, desvios-padrão e correlações 

(Estudo #4: 1ª linha: amostra portuguesa; 2ª linha: amostra norte-americana) 

 Média Desvio 
padrão 

1 2 

1. Garra expressa pelo líder (momento 1) 4.13 

4.55 

0.95 

0.98 

- 

- 

 

2. Humildade expressa pelo líder (momento 1) 3.73 

3.99 

1.14 

1.35 

0.58*** 

0.58*** 

- 

- 

3. Capital psicológico do liderado (momento 2) 4.49 

4.81 

0.65 

0.69 

0.05 

0.15 

0.14* 

0.42*** 

*p < 0.05; **p < 0.01; *** p < 0.001 

 
 

Realizámos análises de regressão boostrap, através das macros do PROCESS (modelo #1626) para 

testar o modelo segundo o qual o efeito da garra expressa pelo líder sobre o capital psicológico dos 

liderados é maior quando o líder expressa elevado nível de humildade. Os resultados estão expostos 

no Quadro 8.3. Sugerem que, embora a garra veiculada pelo líder não explique diretamente o capital 

psicológico dos liderados, a interação entre a garra e a humildade apresenta valor preditivo, tanto 

para a amostra portuguesa (efeito = o.16, SE = 0.04, p < 0.001; LLCI = 0.08, ULCI = 8.23) como para 

a colhida nos EUA (efeito = 0.10, SE = 0.04, p < 0.01; LLCI = 0.03; ULCI = 0.17).  

 

 
626 Hayes (2013). 
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Quadro 8.3 

Análises de regressão (PROCESS; 5000 amostras bootstrap) – como a garra e a humildade 

expressas pelo líder interagem na predição do capital psicológico dos liderados 

(estudo #4; 1ª linha: amostra portuguesa; 2ª linha: amostra norte-americana) 

 Coeficiente Erro-padrão 
(SE) 

Bias corrigido, intervalo de confiança de 
95% [inferior, superior] 

Garra expressa pelo líder (G) 0.00 

-0.09 

0.06 

0.07 

[-0.11, 0.11] 

[-0.21, 0.04] 

Humildade expressa pelo líder (H) 0.07 

0.24*** 

0.05 

0.04 

[-0.03, 0.16] 

[0.16, 0.33] 

G x H 0.16*** 

0.10** 

0.04 

0.04 

[0.08, 0.23] 

[0.03, 0.17] 

F 7.41*** 

15.24*** 

  

R2 0.10 

0.23 

  

*p < 0.05; **p < 0.01; *** p < 0.001 

 

Para se interpretar mais claramente como a garra e a humildade expressas pelo líder interagem na 

influência sobre o capital psicológico dos liderados, dividimos cada amostra em três níveis de 

humildade do líder (baixa, média, elevada). Depois, calculámos como a garra expressa pelo líder 

explica o capital psicológico dos liderados para cada nível de humildade expressa. Para as duas 

amostras (veja Figuras 8.2a e 8.2b), o efeito da garra expressa pelo líder sobre o capital psicológico 

dos liderados é significativamente positivo apenas quando o líder expressa elevada humildade. 

Quando esta humildade é baixa, o efeito da garra é mesmo negativo. 
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Figura 8.2a 

Como a garra expressa pelo líder prediz o capital psicológico dos liderados, para três níveis de 

humildade veiculada pelo líder  

(Estudo #4; amostra portuguesa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O padrão empírico sugere, pois, que o efeito positivo da garra do líder sobre o capital psicológico 

dos liderados cresce à medida que aumenta a humildade expressa pelo líder. Os liderados 

desenvolvem maior capital psicológico quando o líder expressa simultaneamente elevada garra e 

elevada humildade. Quando o líder é dotado de garra, mas revela baixa humildade, o capital 

psicológico dos liderados declina.   

1.1 

Garra expressa pelo líder 1.9 

Capital 
psicológico dos 

liderados 

Humildade expressa pelo 
líder: elevada 
y = 3.42 + 0.32x** 
R2: 0.10 
**p < 0.01 

Mínimo Máximo 

6.0 

6.0 

Mínimo 

Máximo 

Humildade expressa pelo 
líder: baixa 
y = 5.27 - 0.33x** 
R2: 0.11 
**p < 0.01 

Humildade expressa pelo 
líder: média 
y = 4.73 - .08xns 

R2: 0.01 
ns: não significativo 
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Figura 8.2b 

Como a garra expressa pelo líder prediz o capital psicológico dos liderados, para três níveis de 

humildade veiculada pelo líder  

(Estudo #4; amostra norte-americana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Figuras 8.3a e 8.3b representam esta evidência de modo mais simplificado, expondo o nível de 

capital psicológico dos liderados nos casos em que os extremos baixo e elevado da garra do líder se 

cruzam com os extremos baixo e elevado da humildade do líder. Os dados são claros para as duas 

amostras: 

• Quando o líder é humilde, a sua elevada garra estimula o capital psicológico dos liderados. 

• Simetricamente, quando o líder não é humilde, a sua elevada garra gera declínio no capital 

psicológico dos liderados.  

2.8 

Garra expressa pelo líder 1.6 

Capital 
psicológico dos 

liderados 

Humildade expressa pelo 
líder: elevada 
y = 4.05 + 0.28x* 
R2: 0.08 
*p < 0.05 

Mínimo Máximo 

6.0 

6.0 

Mínimo 

Máximo 

Humildade expressa pelo 
líder: baixa 
y = 5.53 - 0.35x* 
R2: 0.13 
*p < o.05 

Humildade expressa pelo 
líder: média 
y = 5.21 - 0.12xns 
R2: 0.01 
ns: não-significativa 
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• O nível mais elevado de capital psicológico dos liderados emerge quando o líder expressa 

simultaneamente elevada garra e elevada humildade. 

Figuras 8.3a e 8.3b 

O capital psicológico dos liderados emergente do cruzamento entre os níveis extremos de 

garra e de humildade expressas pelos líderes  

(Estudo #4) 

 

Discussão – Estudo #4 

Os dados provindos das duas amostras suportam, em grande medida, as nossas hipóteses: os líderes 

que expressam mais garra são capazes de estimular a autoconfiança, a esperança, o otimismo e a 

resiliência dos liderados (hipótese 1), mas apenas quando também expressam elevada humildade 

(hipótese 2). Quando a humildade expressa pelos líderes é baixa, a sua garra gera declínio nas quatro 

forças psicológicas dos liderados. É possível que uma líder dotada de garra, mas pouco humilde se 

torne arrogante para com os liderados, os conduza na prossecução de objetivos inviáveis, lhes 

aponte o dedo acusatório quando os objetivos não são alcançados, e os torne menos autoconfiantes, 

4,5

4,14,1

4,7

Baixa Elevada

Humildade expressa pelo líder

Garra veiculada pelo líder: Baixa

Garra veiculada pelo líder: Elevada

Capital psicológico dos liderados

Amostra portuguesa

4,7

4,9

4,4

5,2

Baixa Elevada

Humildade expressa pelo líder

Garra veiculada pelo líder: Baixa

Garra veiculada pelo líder: Elevada

Capital psicológico dos liderados

Amostra dos EUA
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menos resilientes e menos otimistas perante o futuro. O facto de esta evidência ser consistente para 

as amostras portuguesa e norte-americana confere validade transcultural ao estudo.  

Uma limitação deve, todavia, ser reconhecida ao estudo. Embora os argumentos expostos façam 

sentido e a evidência seja robustecida pelo facto de os dados das variáveis terem sido obtidos em 

dois momentos, não é possível extrair nexos de causalidade perentórios. Outros nexos causais são 

plausíveis. Por exemplo, é possível que os liderados dotados de maior capital psicológico conduzam 

a líder a expressar mais garra e mais humildade para com eles. Por essa razão, levámos a cabo dois 

estudos experimentais, também em Portugal e nos EUA. Deles nos ocuparemos seguidamente. 

ESTUDOS #5: EFEITOS DO LÍDER “HUMBICIOSO” SOBRE O CAPITAL PSICOLÓGICO DOS 

LIDERADOS – ESTUDO EXPERIMENTAL (PORTUGAL) COM QUATRO CONDIÇÕES 

Participantes e procedimentos – Estudo #5 

Convidámos 1200 membros organizacionais de centenas de organizações operando em Portugal a 

participarem num questionário online. Responderam 227 pessoas, das quais 41% eram do sexo 

feminino. A média etária era de 39.44 anos (desvio-padrão = 10.09), e experiência de trabalho era, 

em média, de 16.28 anos (desvio-padrão = 9.93). Em termos de escolaridade, 4.8% não tinham 

formação superior, 71.8% possuíam grau de licenciatura, e 23.4% possuíam grau de mestre ou 

superior. 

Condições experimentais – Estudo #5 

Os participantes foram convidados a ler cuidadosamente um cenário de liderança e a imaginar como 

se sentiriam e atuariam se trabalhassem para o líder aí descrito. Quatro cenários (a versão inglesa, 

usada no estudo #6, está descrita em Anexo a este capítulo) foram apresentados: (1) baixa garra – 
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baixa humildade; (2) baixa garra – elevada humildade; (3) elevada garra – baixa humildade; (4) 

elevada garra – elevada humildade. A atribuição dos participantes a cada cenário foi feita 

aleatoriamente. 

Para a construção destes cenários, socorremo-nos dos itens sugeridos por Duckworth e Quinn627 

para medir a garra, e dos itens sugeridos por Owens e colaboradores628 para medir a humildade 

expressa. Em nenhum cenário se fez qualquer alusão específica à garra ou à humildade do líder 

descrito. Apenas se usaram descritores comportamentais que refletiam a presença ou a ausência 

dessas caraterísticas. 

Medidas – Estudo #5 

Após a apresentação do cenário, convidámos cada pessoa a escrever um pequeno texto sobre a sua 

interpretação do líder descrito. Seguidamente, solicitámos-lhe que descrevesse como seria o seu 

capital psicológico no caso de ser liderada pelo líder descrito. Usámos os 12 itens contemplados no 

PCQ-12 antes descrito (Capítulo 6). O Alpha de Cronbach cifrou-se em 0.96, um valor que reflete 

muito elevada fidedignidade.  

No final do estudo, para verificar se as nossas condições experimentais haviam sido eficazes, 

indagámos os participantes sobre o grau em que consideravam o líder descrito como sendo 

perseverante na busca de objetivos de longo prazo (o equivalente a garra) e humilde. Usámos uma 

escala de sete pontos (1: “discordo completamente”; 7: “concordo completamente”). Como 

esperado, os participantes submetidos à condição de elevada garra do líder reportaram uma cotação 

de garra superior (média = 5.90; desvio-padrão = 1.21) à cotação reportada pelos participantes 

 
627 Duckworth & Quinn (2009). 
628 Owens et al. (2013). 
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submetidos à condição de baixa garra (média = 2.75; desvio-padrão = 1.41). A diferença revelou-se 

estatisticamente significativa (t(225) = 18.04, p < 0.001).  

Também como esperado, os participantes envolvidos na condição de elevada humildade 

reportaram um nível de humildade do líder descrito (média = 5.48; desvio-padrão = 1.20) superior à 

humildade reportada pelas pessoas envolvidas na condição de baixa humildade (média = 2.05; 

desvio-padrão = 1.39). A diferença revelou-se estatisticamente significativa (t(225) = 19.99, p < 0.001). 

Esta evidência sugere que as nossas condições experimentais foram eficazes. 

Resultados – Estudo #5 

Os participantes na condição de elevada garra do líder reportaram nível mais elevado de capital 

psicológico (média = 4.07; desvio-padrão = 1.36) comparativamente com os participantes 

submetidos à condição de baixa garra do líder (média = 3.66; desvio-padrão = 1.12). A diferença 

emergiu como estatisticamente significativa (t(225) = 2.49, p < .01). Este resultado suporta a hipótese 

1.  

A interação da garra com a humildade do líder emergiu como significativa (β = 0.31, p < 0.001) e 

preditora de variância adicional relativamente ao modelo sem o termo de interação (R2 = 0.42; ∆R2 

= 0.03, p < 0.001). Este resultado suporta a hipótese 2. Compreende-se melhor como os liderados 

desenvolvem o seu capital psicológico se se prestar atenção não apenas à garra do líder, mas 

também à sua humildade. Os liderados desenvolvem maior capital psicológico quando os líderes 

expressam simultaneamente garra e humildade (Figura 8.4). Se derem mostras de elevada garra, 

mas não expressarem humildade, os liderados não desenvolvem maiores forças psicológicas.  
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Figura 8.4 

Capital psicológico dos liderados perante líderes que combinam diferentes níveis de garra e 

humildade  

(Estudo #5) 

 

Discussão – Estudo #5 

Os resultados confirmam, em grande medida, os obtidos no estudo anterior: os liderados 

desenvolvem mais elevado capital psicológico quando se sentem conduzidos por líderes que 

expressam elevada garra e elevada humildade. Uma pequena diferença entre este estudo e o 

anterior foi encontrada. Neste estudo experimental, o líder que veicula forte garra, mas é pouco 

humilde emergiu como incapaz de energizar as forças psicológicas dos liderados. No estudo 

anterior, este perfil de líder fez declinar essas forças dos liderados. Ou seja: os liderados do estudo 

anterior denotaram reações mais negativas do que os deste estudo experimental perante um líder 

repleto de garra, mas desprovido de humildade. Eis uma possível explicação: é mais saliente 

trabalhar para um líder real (tal como pesquisado no estudo de campo) do que imaginar trabalhar 

para alguém com esse perfil (como investigado neste estudo experimental baseado em cenários). 
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Note-se, porém, a grande convergência entre os dois estudos: não basta a um líder expressar 

elevada garra para que os seus liderados cresçam em termos de autoconfiança, esperança, otimismo 

e resiliência – é também necessário que dê mostras de humildade. 

Deve reconhecer-se que este estudo experimental padece de uma limitação: não envolveu qualquer 

condição de controlo. Se queremos realmente saber como reagem os liderados perante um líder que 

expressa diferentes níveis de garra, devemos estabelecer comparação com um líder dotado de um 

perfil neutro em termos de garra. Dessa matéria tratámos no estudo seguinte, realizado nos EUA, e 

no qual a condição de controlo foi acrescentada. O estudo #6 envolve, pois, seis condições e não 

quatro. 

ESTUDO #6: EFEITOS DO LÍDER “HUMBICIOSO” SOBRE O CAPITAL PSICOLÓGICO DOS 

LIDERADOS – ESTUDO EXPERIMENTAL (EUA) COM SEIS CONDIÇÕES 

Participantes e procedimentos – Estudo #6 

Contactámos, através da plataforma Qualtrics, 450 membros organizacionais de empresas dos EUA 

operando em diversos setores. Participaram 271 pessoas, sendo 52.8% do sexo feminino. A média 

etária era de 42.70 anos (desvio-padrão = 13.20), e a experiência de trabalho média ascendia a 21.06 

anos (desvio-padrão = 13.35). Em termos de escolaridade, 38.4% não possuíam formação superior, 

41.0% possuíam licenciatura e 20.7% eram detentoras de grau de mestre ou superior. 

Condições experimentais – Estudo #6 

Usámos os procedimentos adotados no estudo #5, embora com o acrescento de uma condição de 

controlo. O estudo envolveu, pois, seis condições (veja cenários no Anexo a este capítulo): três 

condições de garra expressa pelo líder (baixa, controlo, elevada) e duas condições de humildade 
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(baixa, elevada). Socorremo-nos da liderança transacional para redigir a condição de controlo 

porque este estilo de liderança é neutro em termos de garra629. Como foi antes explanado, em 

nenhum cenário se aludiu garra ou à humildade do líder descrito. Apenas se usaram descritores 

comportamentais que refletiam a presença ou a ausência dessas caraterísticas. 

Medidas – Estudo #6 

Após a leitura dos cenários (que foram atribuídos de modo aleatório aos participantes), as pessoas 

descreveram o seu próprio capital psicológico através dos 12 itens do PCQ-12 antes mencionados 

(Capítulo 6). Foram convidadas a imaginar como se sentiriam e atuariam se fossem conduzidas pelo 

líder descrito. O Alpha de Cronbach cifrou-se em 0.93, sendo, pois, muito elevado.  

No final do estudo, indagámos as pessoas sobre o grau em que consideravam o líder descrito como 

perseverante na prossecução de objetivos de longo-prazo (o equivalente a garra) e humilde. Para o 

efeito usámos a escala de sete pontos (1: “discordo completamente”; 7: “concordo completamente”) 

adotada no estudo anterior. Como esperado, os participantes submetidos à condição de elevada 

garra do líder reportaram uma cotação de garra expressa superior (média = 5.52; desvio-padrão = 

1.55), comparativamente com os participantes na condição de controlo (média = 2.49; desvio-

padrão = 1.76) e na condição de baixa garra (média = 2.40; desvio-padrão = 1.46). As duas diferenças 

são significativas (p < 0.001).  

Os participantes na condição de elevada humildade também atribuíram mais humildade ao líder 

(média = 5.13; desvio-padrão = 1.53) comparativamente com os participantes submetidos à condição 

de baixa humildade (média = 2.82; desvio-padrão = 1.60). A diferença emergiu como 

 
629 Rego et al. (2019a, 2019b); van Dierendonck et al. (2014). 
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estatisticamente significativa (t(269) = 12.15, p < 0.001). Esta evidência sugere que as condições 

experimentais foram eficazes. 

Resultados – Estudo #6 

Os participantes submetidos à condição de elevada garra do líder reportaram que experimentariam 

maior capital psicológico (média = 4.43; desvio-padrão = 1.10) comparativamente com os 

participantes na condição de baixa garra (média = 3.38; desvio-padrão = 1.16; t(173) = 6.13, p < .001) e 

na condição de controlo (média = 4.20; desvio-padrão = 1.14; t(179) = 1.33, p = .19), embora esta última 

diferença não tenha emergido como estatisticamente significativa. Este resultado suporta 

parcialmente a hipótese 1. Os resultados também mostram que a interação entre a garra e a 

humildade do líder descrito é estatisticamente significativa (β = 0.17, p < 0.05) e prediz variância 

adicional do capital psicológico dos liderados (R2 = 0.31; ∆R2 = 0.02, p < 0.05).  

Esta evidência suporta a hipótese 2, sendo reforçada quando se analisa o poder preditivo da garra 

do líder para o capital psicológico dos liderados na condição de baixa humildade versus na condição 

de elevada humildade. Especificamente, o efeito da garra expressa pelo líder no capital psicológico 

dos liderados é maior quando o líder expressa elevada humildade (t = 6.97, p < 0.001) do que quando 

expressa baixa humildade (t = 2.50, p < 0.05; Figura 8.5). Quando a humildade expressa pelo líder é 

elevada, os participantes na condição de elevada garra reportam mais elevado capital psicológico 

(média = 5.11; desvio-padrão = 0.71) comparativamente com os participantes na condição de baixa 

garra (média = 3.67; desvio-padrão = 1.03; t(81) = 7.62, p < 0.001), e os participantes na condição de 

controlo (média = 4.67; desvio-padrão = 1.04; t(96) = 2.36, p < .05). Como pode constatar-se pelos 

valores do teste t, as diferenças emergiram como estatisticamente significativas.  
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Quando a humildade expressa pelo líder é baixa, os participantes na condição de elevada garra 

reportaram mais elevado capital psicológico (média = 3.72; desvio-padrão = .98) comparativamente 

com os participantes na condição de baixa garra (média = 3.17; desvio-padrão = 1.22; t(90) = 2.27, p < 

0.05), mas não comparativamente com os participantes na condição de controlo (média = 3.57; 

desvio-padrão = 0.96; t(81) = 0.72, p = 0.48).  

A Figura 8.5 ajuda a compreender como os dados suportam a hipótese 2. Quando os líderes 

expressam elevada garra, mas não denotam humildade, o seu efeito sobre o capital psicológico dos 

liderados é escasso. Diferentemente, quando expressam elevada garra e elevada humildade, o 

capital psicológico dos liderados aumenta claramente. Em suma, e tal como sugeriram os dois 

estudos anteriores: para energizarem o capital psicológico dos liderados, não basta aos líderes 

darem mostras de que têm garra, sendo também necessário que denotem humildade. 

Figura 8.5 

Capital psicológico dos liderados perante líderes com diferentes níveis de garra e humildade  

(Estudo #6) 
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Discussão – Estudo #6 

Tanto o estudo de campo como os estudos experimentais sugerem que a garra dos líderes só 

contribui para construir capital psicológico dos liderados quando os líderes são também humildes. 

Uma diferença entre os estudos experimentais e o de campo merece, todavia, atenção adicional: no 

estudo de campo, mas não nos estudos experimentais, a garra do líder é perversa para o capital 

psicológico dos liderados se o líder não for humilde. Uma possível explicação é que o estudo de 

campo se foca na situação real experimentada pelos participantes no estudo, enquanto os estudos 

experimentais atendem a situações hipotéticas. É possível que o impacto da realidade efetivamente 

experimentada em contexto de trabalho seja maior do que o impacto da realidade imaginada.  

Para clarificarmos esta questão, realizámos novo estudo, procurando compreender como a 

combinação de garra e humildade dos líderes exerce impacto, não sobre o capital psicológico 

(autoconfiança, esperança, otimismo e resiliência) dos liderados, mas sobre a garra dos membros. 

A questão que nos colocámos foi: repetir-se-á o padrão empírico emergente do estudo de campo 

acima descrito? Este novo estudo tem a vantagem adicional de testar se os líderes “humbiciosos” 

exercem efeito sobre a garra, uma caraterística menos plástica do que o capital psicológico. 

ESTUDO #7: COMO OS LÍDERES “HUMBICIOSOS” ESTIMULAM A GARRA DOS LIDERADOS – 

ESTUDO DE CAMPO (PORTUGAL)630 

Amostra e procedimentos – Estudo #7 

Foram contactados 200 membros organizacionais (de 89 organizações portuguesas operando em 

vários setores). Entre eles, 158 aceitaram participar nos dois momentos em que os dados foram 

 
630 Os dados deste estudo integram a investigação de Rego et al. (2020a). 
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recolhidos. No momento 1 reportaram a garra e a humildade expressas pelo líder. Duas semanas 

depois, descreveram a sua própria garra. Entre os participantes, 52.2% eram do sexo feminino. A 

média etária era de 31.16 anos (desvio-padrão = 7.92), e a antiguidade média na função era de 6.65 

anos (desvio-padrão = 7.95). Em média, trabalhavam há 4.48 anos (desvio-padrão = 7.57) com o atual 

líder. Em termos de escolaridade, 33.1% não possuíam formação superior, 48.0% detinham 

bacharelato ou licenciatura e 18.9% possuíam grau de mestre ou superior. 

Medidas – Estudo #7 

A garra e a humildade expressas pelo líder foram medidas através dos itens usados nos estudos 

anteriores. Os Alphas de Cronbach ascenderam a 0.83 e 0.95, para a garra e a humildade, 

respetivamente. A garra experimentada pelos liderados foi medida pelos mesmos itens usados para 

medir a garra expressa pelo líder (Quadro 8.1), após adaptação. O Alpha de Cronbach ascendeu a 

0.76. As medidas são, pois, fidedignas, o que corrobora a evidência empírica extraída dos estudos 

anteriores.  

As análises fatoriais também mostraram que os dados medem diferentes construtos. O modelo de 

três fatores631 ajusta-se satisfatoriamente aos dados (RMSEA = 0.08; GFI = 0.96; CFI e IFI = 0.98) e 

de modo mais satisfatório do que os modelos alternativos. Por exemplo, o modelo de dois fatores 

que funde a garra e a humildade expressas pelo líder apresenta um RMSEA insatisfatório (0.13). O 

modelo bifatorial que combina a garra expressa pelos líderes e a garra experimentada pelos 

liderados também apresenta um RMSEA (0.09) inferior ao desejável. 

 

 
631 Dada a dimensão da amostra, foram usadas as parcelas/dimensões em representação dos itens originais (Little et al., 
2002). 
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Resultados – Estudo #7 

O Quadro 8.4 expõe médias, desvios-padrão e correlações. A garra e a humildade expressas pelo 

líder correlacionam-se positivamente. Ambas as variáveis se correlacionam com a garra 

experimentada pelos liderados, sendo maior a correlação que envolve a garra expressa pelo líder. 

Quadro 8.4 

Médias, desvios-padrão e correlações 

(Estudo #7) 

 Média Desvio-padrão 1 2 

1. Garra expressa pelo líder (momento 1) 4.70 0.79   

2. Humildade expressa pelo líder (momento 1) 4.31 1.00 0.51***  

3. Garra experimentada pelo liderado (momento 2) 4.47 0.70 0.48*** 0.29*** 

*p < 0.05; **p < 0.01; *** p < 0.001 

 

Para testarmos as hipóteses 3 e 4, realizámos análises de regressão boostrap, através das macros do 

PROCESS (modelo #1632). Os resultados estão expostos no Quadro 8.5. Sugerem que, embora a 

humildade expressa pelo líder não explique a garra experimentada pelos liderados, tanto a garra 

(efeito = 0.41, SE = 0.07, p < 0.05; LLCI = 0.27, ULCI = 0.56) como a interação entre a garra e a 

humildade (efeito = 0.11, SE = 0.05, p < 0.05; LLCI = 0.01, ULCI =  0.21) apresentam valores preditivos 

significativos. Se prestarmos atenção ao poder preditivo da garra expressa do líder para a garra 

experimentada pelos liderados, verificamos que o efeito vai aumentando à medida que aumenta a 

humildade expressa pelos líderes. O efeito é 0.31 (SE = 0.08, p < 0.001; LLCI = 0.14, ULCI = 0.47) 

 
632 Hayes (2013). 
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quando a humildade é baixa, 0.42 (SE = 0.07, p < 0.001; LLCI = 0.27, ULCI =  0.56) quando a humildade 

é média , e 0.53 (SE = 0.10, p < 0.001; LLCI  = 0.34, ULCI =  0.72) quando a humildade é elevada. 

Quadro 8.5 

Análises de regressão (PROCESS; 5000 amostras bootstrap) – como a garra e a humildade 

expressas pelo líder interagem na predição da garra experimentada pelos liderados 

(Estudo #7) 

 Coeficiente Erro-padrão 
(SE) 

Bias corrigido, intervalo de confiança de 
95% [inferior, superior] 

Garra expressa pelo líder (G)a 0.06 0.06 [-0.05, 0.17] 

Humildade expressa pelo líder (H)a 0.41*** 0.07  [0.27, 0.56] 

G x H 0.11* 0.05 [.01, .21] 

F 17.12***   

R2 0.11   
a As variáveis foram centradas.  
*p < 0.05; **p < 0.01; *** p < 0.001 

 

Para obtermos uma avaliação mais clara do padrão empírico identificado, dividimos a amostra em 

dois níveis extremos (baixo, elevado) de humildade expressa dos líderes e calculámos a garra 

experimentada pelos liderados consoante o nível de garra expressa pelos respetivos líderes. A Figura 

8.6 corrobora que um líder dotado de garra é mais capaz de afetar positivamente a garra dos 

liderados se for também humilde. Emerge, de novo, evidência de que um líder tem impacto maior 

positivo nas forças psicológicas dos liderados se for dotado simultaneamente de garra e humilde.  
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Figura 8.6 

Garra experimentada pelos liderados perante líderes com diferentes perfis de garra e 

humildade  

(Estudo #7) 

 

Discussão – Estudo #7 

Os resultados suportam as hipóteses 3 e 4. Os líderes que dão mostras de garra e humildade 

estimulam a garra dos liderados em maior grau do que os líderes que demonstram garra sem darem 

mostras de humildade. O efeito é menos claro do que o evidenciado para o desenvolvimento do 

capital psicológico dos liderados (compare Figura 8.6 com Figuras 8.2a, 8.2b, 8.3a e 8.3b). Duas 

explicações são plausíveis. Primeira: em comparação com o capital psicológico, a garra é mais 

estável. A garra (na aceção de grit633) representa uma dimensão da personalidade que é, por 

 
633 Sobretudo Duckworth (2006). 
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definição, relativamente estável. Diferentemente, as quatro dimensões do capital psicológico são 

quase-estados634 – por conseguinte, menos estáveis e mais afetados pelo contexto. Nesse quadro, 

é compreensível que os líderes exerçam maior impacto sobre o capital psicológico do que sobre a 

garra.  

A segunda explicação é que outras condutas do líder são necessárias para que a sua garra energize 

a garra dos liderados. Um líder pode expressar humildade, mas, mesmo assim, os liderados podem 

não se sentir devidamente apoiados. Podem, pois, sentir-se menos capazes de prosseguir, de modo 

perseverante, objetivos de longo-prazo. Estudos futuros deverão, pois, incluir o apoio social 

recebido do líder juntamente com a humildade por ele expressa. 

DISCUSSÃO GERAL DOS QUATRO ESTUDOS 

Globalmente, os quatro estudos sugerem que uma líder fica mais capacitada para energizar as forças 

psicológicas das pessoas que lideram se, além de expressar garra, também der mostras de 

humildade. A evidência adquire especial significado porque foi obtida em dois contextos culturais 

bastante distintos (Portugal e EUA) e emergiu em dois estudos de campo e dois experimentais. Há, 

pois, razões para considerar que as relações causais presumidas representam a realidade e que a 

“liderança humbiciosa” carateriza um perfil recomendável em quem lidera. 

Deste modo, a nossa investigação ajuda a compreender como é importante os líderes conciliarem 

qualidades que aparentam ser opostas. A um primeiro olhar, garra e humildade emergem como 

caraterísticas dificilmente coabitáveis num mesmo líder. O que os nossos estudos sugerem é que 

elas são, de fato, compatíveis – e desejáveis em simultâneo.  

 
634 Luthans et al. (2015). 
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Esta evidência contribui para alimentar uma linha de investigação que tem vindo a ser desenvolvida 

recentemente: a liderança paradoxal635. Os líderes necessitam de ser exigentes e bondosos. Devem 

ser humildes e autoconfiantes. Devem mostrar capacidade de decisão, mas também predisposição 

para assumir dúvidas e pedir opiniões. Cabe-lhes focarem-se no longo-prazo e no curto-prazo. 

Devem buscar estabilidade e dinamismo. Requer-se que sejam capazes de desenvolver 

relacionamentos frutuosos com grande quantidade de interlocutores, mas também de encontrar o 

seu lugar solitário. Devem ser simultaneamente otimistas e pessimistas. Recomenda-se-lhes 

prudência e coragem. 

A combinação de opostos é um desafio complexo para os líderes. Quando o desafio não é bem 

gerido, pode dar lugar a resultados menos recomendáveis. Como os nossos estudos sugerem, 

quando uma líder expressa garra, mas não dá mostras de humidade, fica menos capaz de 

desenvolver forças psicológicas dos liderados e, em certos casos, pode mesmo gerar declínio dessas 

forças. Dado que as forças dos liderados por nós estudadas (capital psicológico e garra) tendem a 

contribuir para o bem-estar, o desenvolvimento e o desempenho dos liderados, a nossa investigação 

sugere que as líderes que dão mostras de uma qualidade sem a companhia da outra podem afetar 

negativamente o florescimento e o desempenho dos liderados. 

Naturalmente, estudos futuros são necessários. Em primeiro lugar, importa testar noutros 

contextos culturais as hipóteses aqui testadas. Em segundo lugar, estudos futuros poderão 

investigar o efeito da liderança “humbiciosa”, não apenas ao nível dos indivíduos, mas também no 

plano das equipas e das organizações. O efeito de um líder sobre um liderado não se traduz 

necessariamente em efeitos sobre os restantes membros do mesmo coletivo. Outras variáveis 

 
635 Goffee & Jones (2005); Putnam et al. (2016); Smith et al. (2016); Zhang et al. (2015b, 2019). 
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dependentes como a criatividade ou a eficácia (objetiva) das equipas podem igualmente ser 

incorporadas em estudos futuros. 

Em terceiro lugar, pode fazer sentido testar o modelo de hipóteses em amostras de líderes de cada 

género. A investigação sugere que as mulheres tendem a expressar mais humildade do que os 

homens e que essa qualidade é mais valorizada nelas do que neles636. Importa testar se o mesmo 

ocorre no terreno da liderança e como liderados de cada género respondem às expressões de 

humildade de líderes do sexo masculino versus do feminino. Importa ainda investigar se as mulheres 

líderes experimentam mais desafios do que os homens na gestão de paradoxos como o que nós 

investigámos637.  

Finalmente, para explorar ainda mais a relevância da humildade, importa testar como ela interage 

com outras forças do caráter como a coragem, a sabedoria, a amabilidade, o sentido de justiça, a 

prudência, a gratidão, ou a curiosidade. Estas virtudes são frequentemente alvo de preconceito no 

mundo dos negócios e mesmo na academia. São-lhes atribuídas conotações religiosas que, alega-

se, não devem ter lugar no mundo empresarial. Mas essa é uma interpretação equívoca. Essas 

virtudes estão presentes nas principais tradições filosóficas, ocidentais ou orientais. Representam 

valores e princípios de ação válidos para a vida em sociedade e para a convivência organizacional – 

em qualquer comunidade. Pense-se numa organização desprovida das qualidades referidas acima. 

Alguém desejaria trabalhar numa organização repleta de cobardia, obtusidade, toxicidade 

relacional, injusta, imprudente, ingrata e indiferente ao conhecimento e ao saber?  

 

 
636 Furnham et al. (2001); Owens et al. (2015) 
637 Zheng et al. (2018). 
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COMENTÁRIOS FINAIS 

Um texto publicado na revista Forbes, em 2017, dava conta da necessidade de os líderes darem 

mostras, simultaneamente, de humildade e de autoconfiança638.Sugeria, mesmo, que é preciso ter 

autoconfiança suficiente para expressar humildade. O texto fechava do seguinte modo639: 

“A humildade não significa ter uma ‘habilidade que é simpático ter’, antes é uma qualidade necessária para 

os líderes do século XXI. A boa notícia é que essa competência pode ser aprendida. Os melhores líderes 

têm aprendido a desenvolver confiança suficiente para serem humildes e terem a coragem de ser 

vulneráveis.” 

O argumento adquire particular sentido se pensarmos em líderes que, não confiando em si próprios, 

receiam expressar humildade e ser interpretados como fracos. Por conseguinte, dar mostras de 

humildade, se a mesma for acompanhada de autoconfiança e determinação, pode ser uma 

demonstração de força. Jim Collins deu conta de que os líderes realmente transformadores, que 

denominou de “líderes de nível 5”, denotam uma combinação desse teor: garra e humildade640. 

Alguns dos argumentos do autor foram considerados fantasiosos641. Mas os nossos quatro estudos 

sugerem que não são. Os melhores líderes são, provavelmente, dotados de uma combinação 

paradoxal de garra e humildade. Não estamos a sugerir que estas qualidades são suficientes para que 

os líderes desenvolvam os seus liderados – estamos apenas a argumentar que são necessárias. 

  

 
638 Maravankin (2017). 
639 Maravankin (2017). 
640 Collins (221a). 
641 Rosenzweig (2007, 2014). 
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ANEXO 

CENÁRIOS USADOS NO ESTUDO EXPERIMENTAL REALIZADO NOS EUA  

Estudo #6 

Nota: Os quatro primeiros cenários são a versão traduzida dos cenários usados no estudo #5, 

realizado em Portugal. 

Baixa garra, baixa humildade 

Whenever you are around John, you will soon find out that he often sets a goal, but later choses to 

pursue a different one or loses interest in pursuing it. He has difficulty in maintaining his focus on 

projects that take several months to complete. New ideas and projects distract him from earlier ones. 

For that reason, John often doesn’t finish what he begins. Setbacks and obstacles discourage him and 

he becomes less engaged and committed in his work. John is also not aware of his personal strengths 

and weaknesses. He is not willing to improve his personal strengths and minimize his weaknesses. If he 

doesn’t know something or how to do something, he finds it difficult to say so. If he makes a mistake, 

he doesn’t admit it. In the same vein, he rarely takes notice of his subordinates’ strengths or shows 

appreciation for their unique contributions. John is also rarely open to his subordinates’ ideas and advice 

or willing to learn from others. 

Baixa garra, elevada humildade 

Whenever you are around John, you will soon find out that he often sets a goal, but later choses to 

pursue a different one or loses interest in pursuing it. He has difficulty in maintaining his focus on 

projects that take several months to complete. New ideas and projects distract him from earlier ones. 
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For that reason, John often doesn’t finish what he begins. Setbacks and obstacles discourage him and 

he becomes less engaged and committed in his work. Nevertheless, John is very aware of his personal 

strengths and weaknesses. He is always willing to improve his personal strengths and minimize his 

weaknesses. If he doesn’t know something or how to do something, he says so. If he makes a mistake, 

he admits it. In the same vein, he takes notice of his subordinates’ strengths, and shows appreciation 

for their unique contributions. John is also open to his subordinates’ ideas and advice and very willing to 

learn from others. 

Elevada garra, baixa humildade 

Whenever you are around John, you will soon find out that whenever John sets goals, he keeps focused 

and doesn’t lose interest in pursuing them. He doesn’t have any difficulty in maintaining his focus on 

projects that take several months to complete. New ideas and projects do not distract him from earlier 

ones. John finishes whatever he begins. Setbacks and obstacles do not discourage him. He is a diligent 

and hard worker. However, John is not aware of his personal strengths and weaknesses. He is not willing 

to improve his personal strengths and minimize his weaknesses. If he doesn’t know something or how 

to do something, he finds it difficult to say so. If he makes a mistake, he doesn’t admit it. In the same 

vein, he rarely takes notice of his subordinates’ strengths or shows appreciation for their unique 

contributions. John is also rarely open to his subordinates’ ideas and advice or willing to learn from 

others. 

Elevada garra, elevada humildade 

Whenever you are around John, you will soon find out that whenever John sets goals, he keeps focused 

and doesn’t lose interest in pursuing them. He doesn’t have any difficulty in maintaining his focus on 

projects that take several months to complete. New ideas and projects do not distract him from earlier 
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ones. John finishes whatever he begins. Setbacks and obstacles do not discourage him. He is a diligent 

and hard worker. Moreover, John is very aware of his personal strengths and weaknesses. He is always 

willing to improve his personal strengths and minimize his weaknesses. If he doesn’t know something 

or how to do something, he says so. If he makes a mistake, he admits it. In the same vein, he takes notice 

of his subordinates’ strengths, and shows appreciation for their unique contributions. John is also open 

to his subordinates’ ideas and advice and very willing to learn from others. 

Controlo (liderança transacional), baixa humildade 

Whenever you are around John you know you will be rewarded if you meet your assigned objectives and 

will be punished when you fail to meet work expectations. John always follows through on promises of 

rewards when his subordinates successfully complete their assignments. John also lets his subordinates 

know when they do meet and when they do not meet performance standards. When problems become 

serious, John’s subordinates know that John will step in and take whatever corrective action is needed. 

However, John is not aware of his personal strengths and weaknesses. He is not willing to improve his 

personal strengths and minimize his weaknesses. If he doesn’t know something or how to do something, 

he finds it difficult to say so. If he makes a mistake, he doesn’t admit it. In the same vein, he rarely takes 

notice of his subordinates’ strengths or shows appreciation for their unique contributions. John is also 

rarely open to his subordinates’ ideas and advice or willing to learn from others. 

Controlo (liderança transacional), elevada humildade 

Whenever you are around John you know you will be rewarded if you meet your assigned objectives and 

will be punished when you fail to meet work expectations. John always follows through on promises of 

rewards when his subordinates successfully complete their assignments. John also lets his subordinates 

know when they do meet and when they do not meet performance standards. When problems become 
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serious, John’s subordinates know that John will step in and take whatever corrective action is needed. 

Moreover, John is very aware of his personal strengths and weaknesses. He is always willing to improve 

his personal strengths and minimize his weaknesses. If he doesn’t know something or how to do 

something, he says so. If he makes a mistake, he admits it. In the same vein, he takes notice of his 

subordinates’ strengths, and shows appreciation for their unique contributions. John is also open to his 

subordinates’ ideas and advice and very willing to learn from others. 
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CAPÍTULO 9 

 “Sou humilde” – logo não és: Explorando os efeitos da imodéstia dos 

líderes sobre a confiança e a prosperidade das equipas 

Estudos #8 e #9 

 “Era uma vez um menino tão manso e modesto que recebeu um crachá a dizer ‘O 

mais humilde’. No dia seguinte, tiraram-lho, porque ele o usou. Assim finda a lição”. 

Nancy Gibbs642 

RESUMO 

Como reagem os liderados quando o líder se considera muito humilde embora não seja assim interpretado 

por eles? Os dois estudos aqui incluídos ajudam a responder à questão. O primeiro sugere que os líderes que 

expressam maior humildade são alvo de maior confiança por parte dos liderados. Sugere, ainda, que os 

líderes imodestos (isto é, que “insuflam” a sua humildade) suscitam menos confiança. O segundo estudo 

sugere que os líderes que expressam maior humildade tornam as equipas mais prósperas, e que os líderes 

imodestos prejudicam essa prosperidade. 

 

INTRODUÇÃO 

O facto de uma líder fazer a apologia da humildade, ou descrever-se como pessoa humilde, pouco 

nos informa sobre a real humildade dessa líder. Alguém que alardeia a sua humildade é, muito 

 
642 Gibbs (2013). 
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provavelmente, pouco humilde. E alguém que se denomina como menos humilde pode ser, de facto, 

humilde. Daqui decorre um irónico paradoxo. Se queremos saber se uma líder é humilde, o modo 

mais eficaz de sabê-lo é perguntar-lhe. Se ela disser que é humilde, podemos concluir que não é! O 

tema suscita grandes implicações, tanto no plano da investigação quanto no domínio prático. 

Do ponto de vista da investigação, é hoje claro que não se deve medir a humildade de um líder (ou 

de qualquer pessoa) através de questionários de autoavaliação. Antes devemos obter avaliações 

atribuídas por observadores. E, para aprofundar o conhecimento do fenómeno e as suas 

consequências, devemos complementar essas hétero-descrições com as descrições que os líderes 

fazem se si próprios. O grau de (in)consistência entre o modo como o líder se descreve e o modo 

como os liderados o descrevem pode ser bastante elucidativo sobre esse líder. Se o líder se considera 

muito humilde, mas os liderados o encaram como arrogante, é provável que seja difícil lidar com ele 

e improvável que ele sinta qualquer desejo de mudar ou melhorar. 

O fenómeno envolve, também, implicações práticas assinaláveis. Nos processos de seleção de 

líderes, são por vezes usados instrumentos de autoavaliação. Muitos inventários de personalidade 

adotam essa metodologia. E há razões para acreditar na validade desses inventários para medir 

algumas características da personalidade. Todavia, o mesmo não ocorre no que concerne à 

humildade. Se queremos selecionar um líder humilde, devemos observar a conduta dos vários 

candidatos e informarmo-nos junto das pessoas que com eles têm trabalhado. Caso contrário, 

incorremos no risco de sermos seduzidos por candidatos sagazes que se autopromovem como 

pessoas humildes e apresentam alegada “evidência” dessa natureza humilde. 

Os dois estudos aqui apresentados (o modelo testado está representado na Figura 9.1) ajudam a 

formar sentido desses argumentos. O estudo #8 procura compreender se a (in)consistência entre a 
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humildade auto descrita e a humildade descrita pelos observadores afeta a confiança que os 

liderados projetam sobre o líder. O estudo #9 testa se essa (in)consistência explica três dimensões 

da prosperidade da equipa. Por equipas prósperas entendemos as que são capazes de “sarar 

feridas”, se empenham e focam no trabalho, e adotam comportamentos cooperativos e 

conscienciosos.  

Figura 9.1 

Modelo testado nos estudos #8 e #9 

 

 

 

 

 

 

Os resultados dos dois estudos são convergentes em dois pontos. Primeiro: os líderes que 

expressam maior humildade, independentemente do modo como eles próprios se autodescrevem, 

são considerados mais confiáveis e as suas equipas declaram-se mais prósperas. Segundo: os líderes 

imodestos (isto é, os que têm uma imagem insuflada da sua humildade) são alvo de menor confiança 

e as suas equipas declaram-se menos prósperas.  
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O capítulo está estruturado do seguinte modo. Começamos por apresentar as hipóteses, dando 

conta das razões pelas quais a humildade expressa e a (i)modéstia dos líderes afetam a sua 

confiabilidade e a sua capacidade de influenciar a prosperidade da equipa. Depois, apresentamos 

cada estudo separadamente: caraterizamos os participantes, explanamos o método e 

apresentamos os resultados. Na parte final, fazemos uma discussão geral dos resultados, 

apresentamos sugestões de estudos futuros e damos conta de algumas implicações para a ação.  

HIPÓTESES 

Estudando o efeito (i)modéstia 

A noção de que as medidas de humildade auto reportada são problemáticas643 foi assim evidenciada 

por Bradley Owens, um reputado investigador da área644:  

“As pessoas genuinamente humildes podem descrever-se como sendo menos humildes; ao 

passo que os narcisistas por vezes geram a aparência de humildade para mascarar a sua 

arrogância e o sentido de grandiosidade pessoal”. 

Daqui decorre uma possibilidade paradoxal já antes assinalada: alguém que se descreve como 

menos humilde é porventura mais humilde, e quem se autodescreve como muito humilde é 

porventura pouco humilde. Esta paradoxalidade levou alguns estudiosos645 a sugerir que se 

estudasse o “efeito (i)modéstia”646. O nível de (i)modéstia de um líder resulta da distância entre o 

modo como se auto descreve e a maneira como os outros o descrevem, em termos de humildade. É 

imodesto o líder que se define como muito humilde e que os outros consideram arrogante. Nesta 

 
643 Kachorek et al. (2004); Rowatt et al. (2006); Tangney (2009). 
644 Owens et al. (2012, p. 262). 
645 Davis et al. (2013); Tangney (2009). 
646 Davis et al. (2010). 
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pesquisa, testamos em que medida a (i)modéstia do líder afeta as reações das suas equipas. Nas 

próximas secções, procuramos compreender se essa (i)modéstia afeta a confiança da equipa no 

líder. Posteriormente, discutimos o efeito da (i)modéstia do líder sobre a prosperidade da equipa.  

São os líderes humildes considerados mais confiáveis pela equipa? 

Há razões para supor que os líderes que expressam humildade suscitam mais sentimentos de 

confiança por parte das suas equipas. A confiança representa a disponibilidade dos liderados para se 

colocarem em situação de vulnerabilidade perante as ações do líder647. A confiança desenvolve-se 

porque os liderados sentem que essa vulnerabilidade não será abusivamente usada pelo líder. Um 

membro da equipa confia no líder quando sente que, se expressar uma opinião crítica, assumir 

ignorância ou pedir auxílio, não será alvo de uma resposta punitiva da parte do líder.  

Nesta pesquisa, encaramos a confiança como um fenómeno coletivo648. Consideramos que, devido 

a processos de informação social, a disponibilidade para se colocar em situação de vulnerabilidade 

é partilhada por todos os membros da equipa649. Ao partilharem experiências de trabalho sob a 

tutela da mesma líder, os membros da equipa desenvolvem interpretações convergentes acerca de 

quão confiável essa líder é. Uma líder humilde suscita mais sentimentos de confiança do que uma 

líder arrogante porque a primeira não abusa da vulnerabilidade a que os liderados se submetem. 

Líderes humildes são mais capazes de pedir desculpas por condutas menos corretas, pelo que os 

membros da equipa ficam mais dispostos a perdoar essas condutas650. Como consequência, a 

confiança é reconquistada.   

 
647 Mayer et al. (1995). 
648 Braun et al. (2013). 
649 Shamir & Lapidot (2003). 
650 Basford et al. (2014); Clifford (2017). 
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Os líderes humildes também são vistos como menos egoístas e mais atentos às necessidades dos 

outros, o que lhes permite desenvolver laços mais positivos com os membros da equipa651. Estes 

respondem, reciprocamente, com sentimentos de confiança. Diferentemente, líderes pouco 

humildes tendem a explorar os membros da equipa652. Em resposta, estes retraem-se e protegem-

se. Ficam menos dispostos a colocarem-se numa situação de vulnerabilidade perante o líder, 

confiando menos nele. Tal como Weick esclareceu, assumir “não sei”, um traço dos líderes humildes, 

aumenta a credibilidade do líder, fortalece os relacionamentos e fomenta a confiança653. Dos 

argumentos expostos extraímos a seguinte hipótese: 

Hipótese 1: Os líderes mais humildes são considerados mais confiáveis pela equipa. 

A imodéstia de quem se considera humilde 

Como foi antes referido, é razoável supor que os líderes verdadeiramente humildes se 

autodescrevem como menos humildes, ao passo que os arrogantes poderão pavonear-se como 

humildes654. Este efeito (i)modéstia necessita de ser investigado655. Nesta pesquisa, consideramos 

que desse efeito podem advir consequências para a confiança dos liderados no líder. Entre dois 

líderes considerados pelos liderados como igualmente humildes, o que se descreve como menos 

humilde é, possivelmente, realmente mais humilde. Similarmente, entre dois líderes descritos pelos 

liderados como menos humildes, o que se descreve como mais humilde é porventura menos 

humilde. Pelo exposto, é expectável que os líderes que sobrestimam a sua humildade suscitem 

 
651 Davis et al. (2013); LaBouff et al. (2012); Morris et al. (2005). 
652 Ashton & Lee (2001); LaBouff et al. (2012). 
653 Weick (2001, pp. 101-102) 
654 Davis et al. (2010; 2013); Rowatt et al. (2006); Tangney (2009). 
655 Davis et al. (2010). 
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sentimentos de menor confiança dos membros da equipa para com eles. Por esses motivos, 

apresentamos a seguinte hipótese: 

Hipótese 2: Os líderes imodestos, que sobrestimam a sua humildade, são considerados 

menos confiáveis pelos membros da equipa. 

A prosperidade da equipa   

A confiança que a equipa deposita numa líder é um potencial construtor do desempenho da mesma. 

É razoável supor que, quando confia na líder, a equipa sente-se mais segura para expor pontos de 

vista e contribuir construtivamente para a melhoria dos processos e das decisões. Fazendo jus à 

norma da reciprocidade, a equipa responde de modo mais confiável e empenhado. Mas há outros 

motivos para considerar que esse contributo da líder pode ocorrer porque a líder estimula a 

prosperidade, ou o florescimento, da equipa656.  

Nesta pesquisa, entendemos que uma equipa é próspera quando desenvolve os três atributos 

representados no Quadro 9.1: os membros da equipa são capazes de “sarar feridas”, empenham-se 

e focam-se no trabalho, e adotam comportamentos conscienciosos e cooperativos para que esse 

empenhamento seja reforçado. Três pontos ajudam a compreender como estas três componentes 

estão fortemente relacionadas e merecem ser tratadas conjuntamente: 

• O empenhamento e foco no trabalho requer que as pessoas cooperem e se ajudem 

mutuamente. Para que essa ajuda mútua ocorra, é necessário “sarar feridas” e não ficar 

tolhido pelos erros, fracassos e incompreensões mútuas do passado.  

 
656 Inspirámo-nos no conceito de flourishing que tem sido apresentado por autores como Cameron (2010), Fredrickson 
& Dutton (2008) e West & Sacramento (2006). 
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• É precisamente porque se ajudam e apoiam mutuamente que as pessoas desenvolvem 

sentimentos de reciprocidade e confiança que as impelem a perdoar-se mutuamente e a 

“sarar feridas”.  

• Ao adotarem ações escrupulosas e ajudarem-se mutuamente, as pessoas criam maior 

propensão nas outras para que as “feridas sejam saradas” e as energias sejam focadas nas 

tarefas e não na autoproteção contra as descortesias, fragilidades e erros dos outros.  

Quadro 9.1 

Três componentes da prosperidade da equipa 

Componente O que ocorre quando a componente 
está presente 

O que ocorre quando a componente está 
ausente 

Capacidade de “sarar 
feridas” (i.e., de 
perdoar) 

Os membros da equipa focam energias 
na construção do futuro. Perdoam os 
normais erros e falhas inerentes ao 
trabalho coletivo. Pedem desculpas e 
desculpam-se mutuamente. Sabem 
perdoar erros e falhas dos outros. 

Os membros da equipa continuam a criticar 
os outros por erros cometidos há muito 
tempo. Não esquecem o que lhes foi feito. 
Desenvolvem sentimentos de rancor e 
vingança. Prevalece o lema “olho por olho, 
dente por dente”. 

Empenhamento e foco 
no trabalho 

Os membros da equipa concentram-se 
fortemente no trabalho. Quando estão a 
trabalhar, ficam completamente focados 
e empenhados, e nada os distrai. 

Os membros da equipa não estão focados 
nem empenhados no trabalho. Encaram as 
tarefas como destruidoras de energias e, 
sempre que possível, focam a atenção 
noutros aspetos. 

Comportamentos de 
cidadania 
organizacional 

Os membros da equipa são escrupulosos 
e responsáveis na realização do trabalho. 
Ajudam os que estão sobrecarregados 
com trabalho ou que experimentam 
problemas relacionados com o mesmo. 

Os membros da equipa atuam de modo 
pouco responsável. Não se ajudam 
mutuamente. Fazem apenas aquilo que 
estão obrigados a fazer. 

Há razões para supor que os líderes humildes estimulam a prosperidade da equipa, e que esse efeito 

é prejudicado quando são imodestos. Discutimos essa matéria nas secções seguintes. 

Os efeitos da humildade e da (i)modéstia dos líderes sobre a prosperidade da equipa 

A vida das equipas e das organizações é repleta de erros e fracassos. Alguns são “imperdoáveis” no 

sentido em que são fruto da negligência, da desonestidade ou de condutas intencionalmente 
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malévolas. Mas, na grande maioria das organizações, também ocorrem erros honestos e inevitáveis. 

Estes erros são fruto de tentativas de melhoria ou da natural impossibilidade de antecipar as 

consequências de escolhas perante realidades de grande complexidade. Alguns erros podem 

mesmo ser considerados “inteligentes” (veja Figura 9.2), pois são fruto de ideias brilhantes e 

representam uma fonte de conhecimento e aprendizagem. Importa que as equipas e as 

organizações estejam cientes da natureza destes fenómenos e, em vez de procurarem bodes 

expiatórios e apontarem o dedo acusador, encarem a realidade e aprendam com os erros e 

fracassos. 

Poucos fatores são tão perversos para o bom funcionamento das equipas do que o medo de falar, 

de arriscar e de fazer tentativas e experiências que permitam melhorar e inovar657. Nas equipas 

repletas de medo e desprovidas de segurança psicológica, o silêncio impera e as pessoas protegem-

se, evitam expor-se e, perante erros e desaires, atribuem as culpas aos outros. O erro e o desaire não 

são perdoados e, em vez de se aprender com eles, a equipa mantém o foco na culpabilização e 

“remói” sobre os eventos do passado.  

Diferentemente, nas equipas capazes de “sarar feridas”, os erros e desaires são encarados como 

oportunidades para a aprendizagem. Os erros são discutidos, não para apontar o dedo acusatório, 

mas para extrair ensinamentos para novos processos, produtos ou serviços. A investigação mostra 

que a capacidade de “sarar feridas” é crucial sobretudo para equipas que atuam em setores críticos 

como a prestação dos cuidados de saúde ou o transporte aéreo. Nas equipas capazes de “sarar 

feridas”, as pessoas não têm medo de assumir os seus erros e partilham-nos. Consequentemente, 

toda a equipa aprende e evita cometer o mesmo erro. 

 
657 Edmondson (2018).  
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Figura 9.2 

Dos erros/desaires evitáveis aos meritórios658 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A líder humilde promove a capacidade da equipa em “sarar feridas” porque é capaz de reconhecer 

os limites dos humanos e sabe que é necessário aprender com erros. Reconhece que os erros e 

fracassos são inevitáveis quando se procura constantemente melhorar e inovar659. Ao expressar 

 
658 Adaptada de Edmondson (2011) por Cunha et al. (2018). 
659 Edmondson (2018). 
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humildade, uma tal líder contagia a equipa660, o que a torna mais compreensiva perante fracassos e 

erros, e mais ciente da necessidade de aprender com os mesmos. “Sarar feridas”, aprender com os 

erros e prosseguir com o foco no futuro é inerente a uma equipa humilde. Os líderes humildes, 

através de efeitos de contágio social661 e aprendizagem social662, fomentam essa atmosfera nas 

equipas que lideram. Daí decorre a próxima hipótese: 

Hipótese 3a: Os líderes humildes tornam as equipas mais capazes de “sarar feridas”. 

Essa capacidade de “sarar feridas” não conduz a menor foco no trabalho663. Pelo contrário, é um 

sinal de que a equipa está mais empenhada em melhorar continuamente do que em viver em clima 

acusatório e de medo que impede a proatividade, o diálogo construtivo e o questionamento crítico 

das propostas e decisões tomadas. Um líder humilde, reconhecendo as suas forças e fraquezas, 

valorizando os contributos dos membros das equipas e estando dispostos a aprender664, ajuda a 

equipa a desenvolver essa atmosfera. Está mais orientado para potenciar as forças dos membros da 

equipa e apoiá-los na prossecução dos objetivos do que em virar os “holofotes” para si próprio. Mais 

do que proteger a sua imagem, esse líder está focado nos resultados da equipa e no modo como os 

membros desta podem melhorar665. Pelas razões expostas, propomos a seguinte hipótese: 

Hipótese 3b: Os líderes humildes tornam as equipas mais focadas e empenhadas no 

trabalho. 

 
660 Rego et al. (2017). 
661 Aarts et al. (2004, 2008). 
662 Bandura (1977). 
663 Rego et al. (2017b). 
664 Owens et al. (2013). 
665 Zenger & Folkman (2015). 
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Os comportamentos de cidadania organizacional representam condutas que, embora não 

obrigatórias ou recompensadas, promovem o melhor funcionamento das equipas. A investigação 

mostra que contribuem para o desempenho dos indivíduos e das equipas666. Consideramos que 

estes comportamentos podem ser fomentados por líderes humildes. Um líder humilde reconhece 

os contributos da equipa, disponibiliza-se para ajudá-la a crescer, pede conselhos e assume que não 

sabe. Também veicula, através da sua ação, mensagens de conscienciosidade e exercício 

escrupuloso da função. Desta forma, e através de processos de aprendizagem social e contacto 

social, um tal líder assinala a importância da conscienciosidade e dá mostras de que é aceitável, ou 

mesmo recomendável, ajudar e pedir ajuda. Ao valorizar os contributos dos outros, o líder humilde 

estimula as pessoas a ajudarem-se mutuamente e a crescerem “com os pés na terra”. 

Diferentemente, o líder que não é humilde veicula uma mensagem de centramento em si próprio e 

de indisponibilidade para escutar e ajudar os outros. Pelas razões expostas, sugerimos a seguinte 

hipótese: 

Hipótese 3c: Nas equipas conduzidas por líderes humildes, os liderados adotam mais 

comportamentos de cidadania organizacional. 

Considerando os argumentos que suportam as três hipóteses anteriores, e atendendo às sinergias 

entre as três componentes da prosperidade da equipa, propomos a seguinte hipótese: 

Hipótese 3: Os líderes humildes contribuem para que as suas equipas prosperem. 

Atendendo ao que antes foi mencionado para sustentar a hipótese 2, argumentamos que, entre dois 

líderes considerados pelos observadores como igualmente humildes, o que se descreve como menos 

humilde é, porventura, realmente mais humilde. Simetricamente, entre dois líderes descritos como 

 
666 Chiniara & Bentein (2018); Ehrhart et al. (2006); Pearce & Herbik (2004); Podsakoff et al. (2014). 
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menos humildes, o que se descreve como mais humilde é porventura menos humilde. É, pois, 

expectável que os líderes imodestos (isto é, que sobrestimam a sua humildade) vejam reduzida a sua 

capacidade de influenciar positivamente a prosperidade da equipa. Daqui emerge a seguinte 

hipótese: 

Hipótese 4: Os líderes imodestos têm menos capacidade de estimular a prosperidade 

da equipa. 

VISÃO GLOBAL DOS DOIS ESTUDOS 

Para testar as hipóteses antes apresentadas, realizámos dois estudos. O estudo #8 envolveu 53 

líderes que descreveram a sua própria humildade. A sua humildade expressa foi descrita por 389 

observadores (pares, familiares e amigos), e a confiança que o mesmo suscita na equipa foi descrita 

por 162 membros da mesma. A vantagem metodológica deste estudo advém do facto de as 

variáveis terem sido medidas com dados provindos de diferentes fontes, assim reduzindo os riscos 

de variância do método comum667. Mas o estudo contém duas limitações. Primeira: a humildade foi 

medida através de apenas quatro itens, o que pode afetar a validade de conteúdo da medida. 

Segunda limitação: apenas a confiança foi considerada como variável dependente.  

O estudo #9, além de incorporar dados provindos de fontes diferentes, mediu a humildade através 

de uma medida mais abrangente668 do que a usada no estudo anterior. Ademais, incluiu como 

variável dependente um construto de segunda ordem (prosperidade da equipa) composto por três 

dimensões: capacidade da equipa de “sarar feridas”, empenhamento e foco da equipa no trabalho, 

e comportamentos de cidadania organizacional dos membros da equipa. No conjunto, os dois 

 
667 Podsakoff et al. (2012). 
668 Owens et al. (2013). 
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estudos facultam uma perspetiva convergente: os líderes humildes são mais confiáveis e estimulam 

a prosperidade da equipa, ao passo que os líderes imodestos geram efeitos negativos na confiança 

e na prosperidade da equipa. 

ESTUDO #8: OS EFEITOS DA (I)MODÉSTIA DOS LÍDERES SOBRE A CONFIANÇA669 

Amostra e procedimentos – Estudo #8 

Participaram no estudo 53 gestores de nível intermédio (83.0% do sexo masculino), que se 

autoavaliaram e foram avaliados por 162 membros da equipa (i.e., subordinados) e por 389 outros 

observadores (pares, familiares e amigos). A média etária dos 53 líderes era de 35.2 anos (desvio-

padrão = 4.10). Todos os líderes eram detentores de, pelo menos, grau de licenciatura. Provinham 

de 53 organizações operando em setores muito diversos (e.g., energia, consultoria, 

telecomunicações, indústria farmacêutica, banca). Os líderes participavam num programa de 

desenvolvimento de liderança, do qual constava um exercício de avaliação 360 graus670 

incorporando as variáveis abrangidas por este estudo. O exercício tinha apenas objetivos de 

desenvolvimento, sem qualquer implicação para a avaliação de desempenho.  

Para medir a confiança, foram usados os dados provindos dos 162 membros da equipa. Para medir 

a humildade expressa, foram considerados os dados facultados pelos 389 outros observadores. Os 

próprios líderes também descreveram a sua humildade. Os observadores (isto é, pares, familiares, 

amigos e membros da equipa) foram propostos pelos líderes abrangidos, de acordo com as 

seguintes instruções: (a) deveriam ter perfis diferenciados; (b) deveriam ter relações mais ou menos 

 
669 Uma parcela significativa dos resultados do estudo #8 foi apresentada numa conferência em Tóquio (Rego et al., 
2014). 
670 Operacionalizado online através de plataforma segura. 
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favoráveis com os líderes; (c) deveriam ter um relacionamento com o líder com duração mínima de 

seis meses; (d) para preservar o anonimato, deveriam ser obtidos dados de pelo menos dois 

membros da equipa e dois outros observadores. 

Medidas – Estudo #8 

Todas as variáveis foram medidas através de escalas de sete pontos (1: “A afirmação não se aplica 

nada …”; 7: “A afirmação aplica-se completamente …”). Os líderes foram convidados a reportar o 

grau em que as afirmações se aplicavam a si próprios. Os observadores reportaram o grau em que 

as afirmações se aplicavam aos líderes. Os dados provindos dos observadores foram agregados ao 

nível da equipa/líder671. Os riscos de variância do método comum foram evitados mediante o uso de 

diferentes observadores para medir cada variável672. 

A confiança no líder foi medida, com dados dos membros da equipa, através de três itens673 (Quadro 

9.2). O Alpha de Cronbach cifrou-se em 0.74 (dados agregados). A humildade auto descrita e a 

hétero descrita foram medidas através dos quatro itens674 apresentados no Quadro 9.2. Os Alphas 

de Cronbach foram 0.62 (dados auto reportados pelo líder) e 0.91 (dados agregados dos outros 

observadores). Ainda que a consistência interna relativa aos dados de auto reporte seja inferior a 

0.70, o facto de ser superior a 0.60 torna-a aceitável na perspetiva de alguns investigadores.  

 
671 Biemann et al. (2012). 
672 Podsakoff et al. (2012). 
673 Dois foram adaptados de Dennis & Bocarnea (2005) e Rego & Cunha (2008), e os restantes dois foram redigidos 
propositadamente para o diagnóstico 360 graus. 
674 Dois itens foram adaptados de Dennis & Bocarnea (2005) e Park et al. (2004). Os restantes dois foram redigidos 
especificamente para o diagnóstico 360 graus. 
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Para medir a imodéstia do líder, subtraímos a cotação resultante da humildade auto reportada à 

cotação emergente dos dados de humildade expressa provindos dos outros observadores. Quanto 

mais elevada a cotação, mais imodesto o líder é. 

Quadro 9.2 

Itens de medida da humildade e da confiança (Estudo #8) 

Humildade [itens 
adaptados para 
auto reporte] 

• O/A líder da equipa prefere que os seus sucessos falem por si próprios, em vez de ser ele/a 
a chamar a atenção para os mesmos. 

• [Prefiro que os meus sucessos falem por si mesmos, em vez de ser eu próprio chamar a 
atenção para os mesmos]. 

 • O/A líder da equipa não se gaba dos seus sucessos. 

• [Não me gabo dos meus sucessos]. 

 • O/A líder da equipa não fica incomodado/a se passar despercebido/a. 

• [Não fico incomodado se passar despercebido/a]. 

 • O/A líder da equipa, quando não sabe a resposta a um problema, assume que não sabe. 

• [Quando não sei a resposta a um problema, assumo que não sei]. 

Confiança no/a 
líder • O/A líder da equipa é uma pessoa em quem se pode confiar. 

 • O/A líder da equipa cumpre as suas promessas.  

 • Os membros da equipa sentem-se livres para mostrar que estão em desacordo com o/a 
líder da equipa. 

Agregação dos dados ao nível da equipa/líder – Estudo #8 

Para testar a apropriabilidade da agregação dos dados individuais para cada líder de equipa, 

calculámos os valores dos índices ICC(1), ICC(2), e rWG(J). Os valores do rWG(J) podem ser considerados 

fortes675: 0.91 para a confiança no líder e 0.85 para a humildade expressa. Os valores do índice ICC(1) 

podem ser considerados elevados676: 0.20 para a confiança e 0.27 para a humildade expressa. O valor 

do índice ICC(2) pode ser considerado satisfatório para a humildade expressa (0.73), sendo mais 

 
675 LeBreton & Senter (2008). 
676 LeBreton et al. (2008). 
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modesto (0.43) o valor relativo à confiança. Tomando em conta os valores do ICC(1) e do rWG(J), 

considerando que o baixo ICC(2) não impede a agregação677, e atendendo ao valor significativo da 

variância inter-grupos (F = 3.65, p < 0.001, para a humildade; F = 1.76, p < 0.01, para a confiança), a 

agregação dos dados individuais é justificada.  

Resultados – Estudo #8 

O Quadro 9.3 apresenta médias, desvios-padrão e correlações. Os líderes do sexo masculino são 

considerados menos confiáveis do que os do sexo feminino. A humildade auto reportada 

correlaciona-se positivamente com a humildade do líder descrita pelos observadores, embora a 

relação seja modesta. Naturalmente, atendendo à composição da variável, a imodéstia do líder 

correlaciona-se fortemente com a humildade do líder auto descrita, o inverso ocorrendo com a 

humildade expressa pelo líder. A humildade expressa pelo líder correlaciona-se positivamente, e a 

imodéstia do líder correlaciona-se negativamente, com a confiança da equipa no líder.  

Quadro 9.3 

Médias, desvios-padrão e correlações (Estudo #8) 

 Média DP 1 2 3 4 5 

1.Género (0: feminino; 1: masculino) - - -     

2. Idade (anos) 35.15 4.12 0.02 -    

3. Humildade auto reportada pelo líder (A) 5.40 0.80 -0.10 0.10 -   

4. Humildade expressa pelo líder 
(reportada por observadores) (B) 

5.40 0.67 -0.17 0.11 0.27* -  

5. Imodéstia do líder (A-B)  0.00 0.90 0.03 0.01 0.70*** -0.51*** - 

6. Confiança da equipa no líder 5.75 0.65 -0.35** -0.04 -0.11 0.29* -0.32* 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 

 
677 Biemann et al. (2012); Braun et al. (2013); Fulmer & Gelfand (2012); Shamir & Lapidot (2003). 
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Por conseguinte, os líderes que expressam maior humildade (mas não necessariamente os líderes 

que se consideram mais humildes) e que não empolam a sua humildade são considerados mais 

confiáveis. Para facilitar a compreensão do efeito da humildade dos líderes sobre a confiança que os 

liderados neles depositam, criámos três patamares de humildade (baixa, média, elevada) e 

calculámos o nível de confiança para cada patamar. Os resultados estão representados na Figura 9.3 

e sugerem que os líderes mais humildes são considerados mais confiáveis. As diferenças são 

modestas, mas estatisticamente significativas (F = 3.94, p < 0.05), o que sustenta a hipótese 1. 

Figura 9.3 

Confiança dos liderados consoante o nível de humildade expressa pelo líder 

 

Para testarmos de modo mais rigoroso as hipóteses 1 e 2, levámos a cabo análises de regressão. 

Incorporámos a idade do líder e o género do mesmo como variáveis de controlo, pois a literatura 

tem sugerido que a humildade se desenvolve com a idade e que as mulheres tendem a expressar 

mais humildade do que os homens678. Para lidar com os problemas de multicolinearidade679, 

 
678 Liu et al. (2017b); Owens et al. (2015); Wang et al. (2017). 
679 Resultante do facto de a imodéstia do líder resultar da diferença entre dois preditores: a humildade auto descrita e a 
humildade expressa. 
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calculámos três variáveis binomiais correspondentes a três patamares de (i)modéstia. A humildade 

subestimada (ou modéstia) é representada por líderes que se atribuem menos humildade do que 

aquela que lhes é atribuída. A humildade equilibrada é apanágio de líderes cujas auto descrições são 

próximas das descrições feitas pelos observadores. A humildade sobrestimada carateriza líderes que 

se atribuem mais humildade do que aquela que lhes é atribuída pelos observadores. 

Os resultados (Quadro 9.4) sugerem que enquanto a humildade expressa pelo líder explica a 

confiança que a equipa nele deposita, a humildade que atribui a si próprio não tem valor explicativo 

(passo 2a versus 2b). Sugerem, também que a imodéstia (i.e., a sobrestimação da humildade) 

contribui para reduzir essa confiança (3c). Os líderes imodestos (os que se consideram humildes, mas 

são interpretados pelos observadores como pouco humildes) suscitam menos confiança.  

Quadro 9.4 

Análise de regressão – como a humildade auto reportada, a humildade expressa e a 

(i)modéstia do líder explicam a confiança que a equipa nele deposita (Estudo #8) 

 Passo 
1 

Passo 
2a 

Passo 
2b 

Passo 
3a 

Passo 
3b 

Passo 
3c 

Género do líder (0: feminino; 1: masculino) -0.35* -0.37** -0.32* -0.33* -0.33* -0.34* 

Idade do líder -0.04 -0.02 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 

Humildade do líder auto reportada   -0.15 -0.22 -0.16 -0.22# -0.12 

Humildade expressa (reportada por observadores)   0.30*  0.25# 0.29* 0.20 

Modéstia – humildade subestimada    0.19 - - 

Humildade “equilibrada”    - 0.03 - 

Imodéstia – humildade sobrestimada     - - -0.18 

F 3.53* 2.78* 3.46* 2.80* 2.72* 2.98* 

R2  0.12 0.15 0.22 0.23 0.23 0.24 

Incremento do R2 (relativamente ao passo #1) - 0.03 0.10 0.11 0.11 0.12 

#p < 0.10; * p <0.05; ** p <0.01; *** p <0.001 
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Note-se que o efeito desta sobrestimação é reduzido, e não estatisticamente significativo, quando 

comparado com o efeito da humildade expressa. A equipa é, pois, especialmente sensível à 

humildade que o líder expressa. Em qualquer caso, para melhor se compreender o efeito da 

sobrestimação da humildade, comparámos a confiança no líder para diferentes níveis de 

(i)modéstia. Os resultados (Figura 9.4) corroboram a tese de que os líderes imodestos são 

considerados, pela equipa, menos confiáveis do que os líderes modestos. 

Figura 9.4 

Confiança da equipa nos líderes consoante o nível de (i)modéstia dos mesmos (Estudo #8) 

 Líderes 
modestos 

(n=8) 

Líderes 
“equilibrados” 

(n=37) 

Líderes 
imodestos 

(n=8) 

F 

Humildade do líder auto reportada (A) 4.41 5.44 6.22 16.57*** 

Humildade expressa pelo (reportada por 
pares e outros observadores) (B) 

5.78 5.44 4.83 4.90* 

(I)modéstia (A-B) -1.37 0.00 1.39 67.69*** 
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3.02# 

#p > 0.10; * p > 0.05; ** p > 0.01; *** p > 0.001 

Discussão – Estudo #8 

Os resultados do nosso estudo suportam as hipóteses 1 e 2. Tal como sugerido pela hipótese 1, os 

líderes que expressam maior humildade, mas não necessariamente os que se autodescrevem como 
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mais humildes, são considerados como mais confiáveis. E, tal como aventava a hipótese 2, os líderes 

imodestos (os que têm uma visão insuflada da sua humildade) são considerados menos confiáveis.  

Pesem embora estes contributos, o estudo incorpora duas principais limitações. Em primeiro lugar, 

a humildade foi avaliada através de apenas quatro itens, o que pode afetar a validade de conteúdo 

da medida. Por essa razão, o estudo #9 adota a medida mais canónica composta por nove itens, a 

qual foi usada noutros estudos incluídos neste trabalho (veja Quadro 6.2, Capítulo 6). Em segundo 

lugar, o estudo incluiu apenas a confiança como variável dependente. Por esse motivo, o estudo #9 

incorpora como variável dependente as três dimensões que representam a prosperidade da equipa, 

já mencionadas. Naturalmente, as várias componentes do funcionamento da equipa não se excluem 

– antes se complementam, pelo que os resultados dos dois estudos devem ser encarados no seu 

conjunto e como mutuamente reforçadores. 

ESTUDO #9: EFEITOS DA (I)MODÉSTIA DOS LÍDERES SOBRE A PROSPERIDADE DA EQUIPA 

Amostra e procedimentos – Estudo #9 

O estudo #9 envolveu 38 líderes sobre os quais se pronunciaram 153 liderados e 371 outros 

observadores. Estes líderes, operando em 36 organizações, participavam num exercício de 

desenvolvimento 360 graus. O diagnóstico contemplava, entre outras, as variáveis abrangidas por 

este estudo. Todos os líderes eram detentores de, pelo menos, licenciatura. Dada a natureza 

desenvolvimentista do exercício, não foram requeridos dados individuais relacionados com género 

ou idade. Globalmente, havia equilíbrio de géneros. As idades variavam entre 25 e 51 anos.  

Os líderes descreveram a sua própria humildade. As restantes variáveis foram medidas com dados 

provindos de observadores, cuja seleção foi feita pelos líderes de acordo com as linhas orientadoras 
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referidas a propósito do estudo #8. Medindo as variáveis com dados provindos de fontes diferentes, 

o estudo fica imune aos riscos de variância do método comum680. 

A humildade destes líderes foi medida com dados provindos de 371 observadores, 207 dos quais 

eram familiares e amigos, e 164 eram pares. Estes observadores estão capacitados para descrever 

com maior rigor a humildade do líder descrito, por duas razões fundamentais681. Primeira: dado que 

não há desequilíbrios de poder nestas relações, é provável que a genuína humildade do líder surja 

mais facilmente nestes contextos do que no relacionamento entre líder e subordinados. Segunda: 

considerando que as respostas eram anónimas, há razões para supor que os respondentes não se 

sentiram condicionados no modo como descreveram o líder. As três dimensões da prosperidade da 

equipa foram medidas com dados oriundos de 153 liderados. Estes observadores são uma fonte 

válida de medida da prosperidade da equipa por serem diretamente afetados pela conduta do líder.  

Instrumentos de medida e agregação dos dados – Estudo #9 

A humildade auto descrita e a humildade expressa foram medidas pelos nove itens usados em 

estudos anteriores682, com as devidas adaptações para cada tipo de fonte. Os respondentes foram 

convidados a mencionar, através de uma escala de seis pontos, o grau de aplicabilidade de cada 

afirmação (1: “A afirmação não se aplica nada…”; 6: “A afirmação aplica-se completamente…”). 

Dada a evidência teórica e empírica683, inclusivamente a obtida em estudos inseridos neste trabalho, 

tratámos esta variável como construto de segunda ordem composto por três indicadores: 

capacidade de reconhecimento das forças e fraquezas próprias, reconhecimento das capacidades e 

contributos dos outros, e disponibilidade para escutar os outros e aprender. Os Alphas de Cronbach 

 
680 Podsakoff et al. (2012). 
681 Connelly & Hülsheger (2012). 
682 Owens et al. (2013). 
683 Veja, por exemplo, Nielsen & Marrone (2018), e Owens et al. (2013). 
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foram claramente superiores ao mínimo recomendável: 0.85 para a humildade auto descrita e 0.89 

para a humildade expressa. Para medir a imodéstia do líder, usámos o procedimento adotado no 

estudo #9, donde resulta que, quanto mais elevada a cotação, mais imodesto o líder é. 

A capacidade de “sarar feridas” foi medida através de quatro itens (α = 0.79), sendo três adaptados 

da literatura684 e um construído especificamente para o diagnóstico 360 graus antes referido (veja 

Quadro 9.5).  O empenhamento e foco da equipa no trabalho foi medido através de quatro itens (α 

= 0.85) adaptados da literatura685 (Quadro 9.5). Os comportamentos de cidadania organizacional 

foram medidos através de quatro itens (α = 0.85), também adaptados da literatura686 (Quadro 9.5).  

Quadro 9.5 

Itens de medida da prosperidade da equipa 

Capacidade de “sarar feridas” 

• Os membros da equipa continuam a criticar-se uns aos outros por erros cometidos há muito tempo*. 

• Os membros da equipa mantêm uma posição dura para com os outros que os ofenderam no trabalho*. 

• Os membros da equipa não conseguem esquecer coisas que lhes fizeram no passado*. 

• Na equipa, as pessoas sabem perdoar erros e falhas. 

Empenhamento e foco da equipa no trabalho 

• A equipa, como um todo, concentra-se fortemente no trabalho. 

• Os membros da equipa prestam muita atenção ao trabalho. 

• Quando estão a trabalhar, os membros da equipa ficam completamente focados e empenhados. 

• Quando os membros da equipa estão a trabalhar, nada os distrai. 

Comportamentos de cidadania organizacional 

• Os membros da equipa ajudam os que estão com cargas de trabalho pesadas. 

• Os membros da equipa estão dispostos a ajudar quem está com problemas relacionados com o trabalho. 

• Os membros da equipa cumprem as regras e os regulamentos, mesmo quando ninguém está a ver. 

• Os membros da equipa são muito conscienciosos (i.e., escrupulosos e responsáveis) na realização do seu trabalho. 

* As cotações nestes itens foram invertidas. 

 
684 van Dierendonck & Nuijten (2011). 
685 Paterson et al. (2014); Rothbard (2001). 

686 Ehrhart (2004). 
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A prosperidade da equipa representa a média das cotações das três dimensões (α = 0.79). A análise 

fatorial confirmatória sugeriu que o modelo de segunda ordem, constituído pelos três fatores de 

primeira ordem, se ajusta satisfatoriamente aos dados (e.g., RMSEA = 0.07; GFI= 0.91; CFI e IFI = 

0.96). 

Antes de agregarmos os dados individuais ao nível do líder/equipa, calculámos os valores dos ICC(1) 

e ICC(2). Embora os valores do ICC(2) tenham emergido (entre 0.37 e 0.56) como inferiores aos 

desejáveis, os valores do ICC(1) variaram entre 0.13 e 0.24, podendo ser tomados como satisfatórios. 

Considerando que o baixo ICC(2) não impede a agregação687, e atendendo ao valor significativo da 

variância intergrupos (F = 1.56, p < 0.05, para a humildade expressa; F= 2.17, p < 0.001, para a 

capacidade de “sarar feridas”; F= 1.75, p < 0.05, para o empenhamento e foco no trabalho; F= 1.91, 

p < 0.01, para os comportamentos de cidadania organizacional), a agregação dos dados individuais 

é justificada.  

Resultados – Estudo #9 

O Quadro 9.6 apresenta médias, desvios-padrão e correlações. A imodéstia do líder correlaciona-se 

positivamente com a humildade por ele auto reportada e negativamente com a humildade por ele 

expressa – evidência resultante do modo como a imodéstia foi medida. Pela mesma razão, as três 

dimensões da prosperidade da equipa correlacionam-se positivamente entre si e com a 

prosperidade global. A humildade expressa pelo líder, mas não a humildade por ele auto reportada, 

correlaciona-se positivamente com a prosperidade global da equipa e cada uma das três dimensões 

constitutivas (i.e., capacidade da equipa de “sarar feridas”; empenhamento e foco da equipa no 

trabalho; comportamentos de cidadania organizacional). 

 
687 Biemann et al. (2012); Braun et al. (2013); Fulmer & Gelfand (2012); Shamir & Lapidot (2003). 
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Quadro 9.6 

Médias, desvios-padrão e correlações 

(Estudo #9) 

 

 

Média Desvio-
padrão 

1 2 3 4 5 6 

1. Humildade auto 
reportada pelo líder (A) 

4.61 0.49 -      

2. Humildade reportada 
por observadores) (B) 

4.89 0.32 0.12 -  -   

3. Imodéstia (A-B) -0.39 0.61 0.78*** -0.30# -    

4. Capacidade da equipa 
de “sarar feridas” 

4.60 0.54 0.07 0.07 -0.15 -   

5. Empenhamento e 
foco no trabalho 

4.75 0.48 0.14 0.36* -0.16 0.37* -  

6. Comportamentos de 
cidadania da equipa 

4.86 0.51 0.24 0.44** -0.12 0.55*** 0.85*** - 

7. Prosperidade da 
equipa 

4.74 0.43 0.17 0.33* -0.16 0.77*** 0.86*** 0.94*** 

#p < 0.10; *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 

 

Para facilitar a compreensão do efeito da humildade expressa pelos líderes sobre a prosperidade da 

equipa, criámos três patamares de humildade (baixa, média, elevada) e calculámos o nível de 

prosperidade da equipa para cada um desses patamares. Os resultados estão representados na 

Figura 9.5 e sugerem que os líderes mais humildes denotam maior capacidade de influência positiva 

sobre a prosperidade das equipas, tanto globalmente como no plano de cada dimensão. As 

diferenças são modestas, mas estatisticamente significativas para o empenhamento e foco da 

equipa no trabalho (F = 3.30, p < 0.05), os comportamentos de cidadania organizacional (F = 5.67, p 

< 0.01) e a prosperidade global (F = 3.55, p < 0.05). Estes resultados suportam as hipóteses 3, 3b e 3c. 
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Figura 9.5 

Prosperidade das equipas consoante o nível de humildade expressa pelo líder 

(Estudo #9) 

Para testarmos de modo mais rigoroso as hipóteses 3, 3a, 3b, 3c e 4, levámos a cabo análises de 

regressão. Para lidar com problemas de multicolinearidade já antes assinalados688, calculámos três 

variáveis binomiais (0 versus 1) correspondentes aos três patamares de (i)modéstia já calculados 

para o estudo #8: humildade subestimada (que representa modéstia), humildade equilibrada, e 

humildade sobrestimada (que representa imodéstia).  

Dado que os resultados para a prosperidade global são similares aos referentes a cada uma das três 

dimensões da mesma, o Quadro 9.7 apresenta apenas os resultados para a predição da prosperidade 

global. Os resultados sugerem que enquanto a humildade expressa pelo líder explica a prosperidade 

da equipa, a humildade que o líder atribui a si próprio não tem valor explicativo (passo 1 versus passo 

 
688 A imodéstia do líder resulta da diferença entre dois preditores: a humildade auto descrita e a humildade expressa. 
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2). Sugerem, também, que a imodéstia do líder prejudica a prosperidade da equipa (passo 3c). Por 

conseguinte, os líderes imodestos (os que empolam a sua humildade) contribuem para reduzir a 

prosperidade da equipa, um resultado consistente com o observado no estudo #8. Os resultados 

suportam as hipóteses 3, 3a, 3b, 3c e 4. O facto de a humildade auto reportada adquirir valor 

preditivo quando a imodéstia é inserida da regressão sugere haver interação das duas variáveis: o 

efeito de uma variável sobre a prosperidade da equipa depende do valor da outra variável. 

Quadro 9.7 

Análise de regressão – como a humildade auto reportada, a humildade expressa e a 

(i)modéstia do líder explicam a prosperidade da equipa 

(Estudo #9) 

 Passo 1 Passo 
2 

Passo 
3a 

Passo 
3b 

Passo 
3c 

Humildade do líder auto reportada (A) 0.17 0.14 0.13 0.03 0.35# 

Humildade expressa (B)  0.32*  0.32# 0.29# 0.11 

Modéstia – humildade subestimada   -0.01 - - 

Humildade equilibrada   - 0.27 - 

Imodéstia – humildade sobrestimada    - - -0.45* 

F 0.30 2.58# 1.67 2.64# 3.84* 

R2  0.03 0.13 0.13 0.19 0.25 

Incremento do R2 (relativamente ao passo #1) - 0.10 0.10 0.16 0.22 

#p < 0.10; * p <0.05; ** p <0.01; *** p <0.001 

Para melhor se compreender o efeito da imodéstia do líder, comparámos a prosperidade da equipa 

para cada nível de (i)modéstia do líder. Os resultados (Figura 9.6) corroboram a tese de que os líderes 

imodestos contribuem para declinar a prosperidade da equipa. O efeito é, todavia, relativamente 

modesto. O que mais releva para a predição da prosperidade do líder é a humildade que o líder 

expressa. Também neste domínio, os resultados são consistentes com os obtidos no estudo #8. 
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DISCUSSÃO GLOBAL DOS DOIS ESTUDOS 

Os dois estudos corroboram a importância da humildade expressa pelos líderes para o bom 

funcionamento das equipas689. Quando os líderes expressam elevados níveis de humildade, as suas 

equipas consideram-nos mais confiáveis. As equipas também se tornam mais prósperas, no sentido 

em que (a) aprendem a “sarar feridas” provindas de erros, fracassos e incompreensões, (b) se focam 

mais no trabalho e (c) são mais conscienciosas e cooperativas na prossecução dos objetivos 

coletivos. Estes efeitos são prejudicados quando o líder, imodestamente, se considera a si próprio 

como humilde embora os observadores não o considerem como tal. 

É possível que uma líder realmente humilde e modesta seja considerada como mais transparente e 

honesta, o que conduz os liderados a sentirem que podem confiar nela, pois ela não abusará da sua 

posição de poder. É igualmente possível que os líderes humildes e modestos definam elevados 

padrões de exigência para consigo próprios e façam um esforço permanente de melhoria690. Como 

consequência, os liderados confiam mais nesses líderes e contribuem para tornar as suas equipas 

mais prósperas e focadas na prossecução dos objetivos coletivos.  

Diferentemente, uma líder arrogante e imodesta gera receios, entre os liderados, de que abusará da 

sua posição e não estará disposta a reconhecer erros e falhas, nem a aprender. Daqui resultam 

quebras na confiança e na prosperidade da equipa. Os liderados retraem-se, desenvolvem medo e 

receiam partilhar informação por temer condutas oportunistas. Não pedem ajuda por temerem ser 

rotulados de ignorantes. E ficam mais preocupados em se protegerem do que em colocarem as suas 

energias ao serviço dos objetivos coletivos.   

 
689 Veja revisão de literatura em Nielsen & Marrone (2018). 
690 Zenger & Folkman (2015). 
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Figura 9.6 

Prosperidade da equipa consoante o nível de (i)modéstia do líder (Estudo #9) 

 Líderes 
modestos 

(n=16) 

Líderes 
“equilibrados” 

(n=15) 

Líderes 
imodestos 

(n=7) 

F 

Humildade do líder auto reportada (A) 4.19 4.85 5.03 21.00*** 

Humildade reportada pelos pares e outros 
observadores) (B) 

4.95 4.94 4.61 3.54* 

(I)modéstia (A-B) -0.76 -0.09 0.42 35.91*** 
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Os resultados dos dois estudos ajudam a compreender as razões pelas quais os investigadores não 

devem medir a humildade dos líderes através de autorrelatos. Na melhor das hipóteses, devem 

complementar essas medidas com avaliações feitas pelos liderados. Naturalmente, estudos 

posteriores deverão ser levados a cabo com amostras de maior dimensão, incluindo medidas 

objetivas de desempenho das equipas, e investigando os mecanismos mediadores que 

“transformam” a humildade e a (i)modéstia dos líderes em melhor ou pior funcionamento das 

equipas. Estudos futuros poderão também testar se o excesso de modéstia de um líder pode gerar 

efeitos menos favoráveis na equipa691. 

No plano das implicações práticas, a evidência facultada pelos dois estudos ajuda a compreender 

como a humildade dos líderes não é uma fraqueza, antes pode atuar como força desenvolvimentista 

das equipas e das organizações. Os resultados também sugerem que não basta ser humilde, é 

também necessário expressar essa humildade junto dos liderados. Dado que a confiança da equipa 

no líder é crucial para o desempenho e o bom funcionamento das equipas692 e que a prosperidade 

das equipas tem valia intrínseca, mas também instrumental, o nosso estudo sugere que é necessário 

ser cauto na seleção de líderes que se autoapregoam como humildes. Importa, sobretudo, prestar 

atenção ao modo como os candidatos a líderes se têm comportado ao longo do tempo e como são 

interpretados pelas pessoas que com eles têm trabalhado. 

COMENTÁRIOS FINAIS 

Sendo a humildade tão relevante, o que explica que a sua valia seja frequentemente subestimada – 

quando não mesmo desprezada? As respostas explicativas são diversas. Os líderes temem que a 

 
691 Judge et al. (2009). 
692 Veja, por exemplo: Braun et al. (2013); Clapp-Smith et al. (2009); Crossley  et al. (2013); Edmondson & Lei (2014); 
Schaubroeck et al. (2011). 
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humildade seja interpretada como fraqueza. A arrogância também origina mais parangonas 

mediáticas do que a humildade, o que pode ser um fator atrativo para os líderes pouco humildes. 

Finalmente, a humildade é confundida com escassez de ambição ou determinação.  

Os nossos estudos sugerem que essas crenças são infundadas e que a humildade pode ser um 

poderoso nutriente de líderes que ambicionam alcançar bons resultados das suas equipas.  A 

conciliação destes dois estudos com os apresentados no Capítulo 8 permitem sugerir que, além de 

expressarem humildade e modéstia, os líderes devem dar mostras de determinação e garra. Quando 

assim atuam, é provável que as equipas confiem mais neles e prosperem. Devemos, todavia, ser 

cautos com líderes que se autopromovem como líderes. Fazendo uso de um velho ditado, podemos 

argumentar que “ser humilde é como ser uma senhora. Se é necessário dizer às pessoas que se é 

humilde, então não se é”.   
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CAPÍTULO 10 

 Linhas de orientação para reflexão e ação 

“Mais importante do que tudo, deveríamos ensinar humildade e curiosidade às nossas 

crianças”. 

Rosling et al. (2018, p. 249). 

RESUMO 

Neste capítulo elencamos recomendações potencialmente úteis para reflexão e ação, visando a melhoria das relações e 

das condições psicossociais no trabalho. Sintetizamos a evidência e a investigação apresentadas nos capítulos 

anteriores. Apresentamos sugestões práticas para os líderes e as organizações. Na parte final, sugerimos pistas para 

futuras pesquisas. Entendemos que a ação é mais frutuosa quando baseada em evidência e assente em princípios da 

sustentabilidade social. 

 

RELACIONAMENTOS DE ELEVADA QUALIDADE 

A qualidade das relações laborais e das condições psicossociais de trabalho é, por definição, um 

processo relacional. Depende, naturalmente, da relação entre líderes e liderados, e dos 

relacionamentos entre os liderados. É, pois, o fruto do modo como atuam líderes e liderados. Esta 

verdade aparentemente lapallissiana necessita, porém, de um complemento interpretativo: dado o 

desnível de poder entre quem lidera e quem é liderado, a qualidade das relações e das condições de 

trabalho depende, em maior grau, da atuação dos líderes. É nesse quadro global interpretativo que 

este trabalho se insere. Focamo-nos numa virtude essencial para a vida socio-organizacional: a 
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humildade dos líderes. Usando linguagem metafórica, a humildade é nada mais nada menos do que 

a capacidade de “ter os pés na terra”.  

A investigação sobre a matéria tem mostrado que os líderes dotados dessa força virtuosa estimulam 

a qualidade de vida no trabalho, os relacionamentos cooperativos e frutuosos no seio das equipas e 

das organizações, o empenhamento e o desempenho dos liderados, assim como a criatividade, a 

inovação e o desempenho das equipas e das organizações. Nos primeiros capítulos deste trabalho, 

demos conta dessa evidência científica e discutimos inúmeros exemplos ilustrativos. Clarificamos as 

vantagens da humildade e os perigos da soberba. Naturalmente, também explicitamos uma noção 

que é, por vezes, esquecida quando se apontam as fraquezas de líderes humildes: a humildade é 

condição necessária, mas não suficiente, para a qualidade do processo relacional entre líderes e 

liderados. Alguns líderes humildes são, de facto, problemáticos – não porque são humildes, mas 

porque são desprovidos de outras qualidades como a determinação, a coragem e, naturalmente, a 

competência. 

Foi para o desenvolvimento desse corpo de conhecimentos que levámos a cabo os nove estudos 

discutidos nos capítulos 6 a 9.  Na globalidade, foram inquiridas mais de 3200 pessoas, líderes e 

liderados, de uma grande diversidade de organizações. Os resultados sugerem que os líderes 

humildes, sobretudo se forem também dotados de outras qualidades como a perseverança, 

encorajam relações e condições de trabalho frutuosas em vários domínios: (a) as pessoas confiam 

mais nos seus líderes e umas nas outras, sentem-se livres para expressar voz e desenvolvem as suas 

próprias forças psicológicas, (b) os membros das equipas atuam como melhores cidadãos 

organizacionais, são mais cooperativos, e as equipas são criativas e prósperas. Em suma: a 
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humildade dos líderes contribui para a promoção de relacionamentos de elevada qualidade nas 

organizações e a criação de organizações que operam como comunidades humanas693. 

PORQUE NÃO É MAIS PRATICADA? 

“Se a humildade é tão importante, porque é que os líderes são tão arrogantes?” – esta foi a pergunta 

que Bill Taylor colocou e à qual procurou responder nas páginas da Harvard Business Review. A 

indagação deve ser encarada com algum espírito crítico porque, como demonstrámos e 

exemplificámos neste trabalho, é possível identificar numerosos líderes que têm dados mostras de 

humildade. Todavia, a interrogação adquire sentido se prestarmos atenção à arrogância de muitos 

líderes e à deferência com que são tratados pelos media e pelas pessoas em geral.  

Como responder, então, à pergunta? As respostas são múltiplas e foram discutidas noutras partes 

deste trabalho. Aqui, basta relembrar duas possíveis razões. A primeira resulta da incompreensão 

sobre o que é a humildade. Erradamente, é comum equiparar-se humildade com baixa autoestima, 

fraca autoconfiança, ou mesmo humilhação. Neste trabalho, contestamos essa perspetiva. A 

humildade não representa baixa autoestima ou qualquer sentido de apoucamento pessoal. Não 

reflete humilhação. Não é fraqueza. Antes é uma “força tranquila” se for acompanhada de coragem 

e determinação. A coragem e a determinação desprovidas de humildade resultam em obstinação 

cega. A humildade desacompanhada da determinação conduz à incapacidade de ação em contextos 

críticos que requerem coragem e resiliência. 

O triângulo de componentes da humildade aqui abordado reflete o pendor interpessoal da liderança. 

Importa, todavia, relembrar que a humildade, em sentido lato, também incorpora componentes 

 
693 Lee et al. (2020); Owens & Hekman (2012); Qin et al. (2019); Stephens et al. (2012); van Dierendonck & Patterson 
(2015); Yang & Chen (2019). 
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intrapessoais (veja Capítulo 1). Este trabalho foca, acima de tudo, as componentes interpessoais 

porque a liderança é um processo relacional entre líderes e outros stakeholders, designadamente os 

liderados. Importa reconhecer, no entanto, que as componentes intrapessoais da humildade 

também afetam o modo como um líder atua, pelo que devem consideradas em estudos futuros694.  

A segunda razão para a subestimação do papel da humildade dos líderes radica no desconhecimento 

dos seus benefícios. A investigação que tem vindo a ser realizada, as reflexões levadas a cabo e a 

evidência discutida neste trabalho permitem identificar um conjunto amplo de potenciais benefícios 

da humildade do/as líderes – para si próprios, as equipas, as organizações e mesmo as comunidades 

e outras entidades externas à organização. A tarefa essencial de um líder organizacional é congregar 

esforços de uma ampla gama de entidades que participam de uma “comunidade”695: acionistas, 

empregados, fornecedores, clientes, autoridades e mesmo a comunidade local. A humildade do 

líder facilita esses esforços de congregação. Nas linhas que se sequem, damos conta de alguns 

desses efeitos positivos, sem pretensões de exaustividade. Focamos, sobretudo, os efeitos sobre os 

liderados, a equipa e a organização. Os detalhes poderão ser encontrados nos capítulos anteriores. 

OS FRUTOS DA HUMILDADE DOS LÍDERES 

Tendo os pés assentes na terra e estando cientes das suas próprias forças, os líderes humildes são 

mais capazes de se liderarem a si próprios696. Ficam mais capacitados para compreender as áreas 

em que podem potenciar as suas qualidades pessoais e colocá-las ao serviço das equipas, das 

organizações e do seu próprio desenvolvimento como líderes. Conhecendo as suas fragilidades e 

deficiências, os líderes humildes estão mais cientes dos domínios em que necessitam de aprender. 

 
694 Ou et al. (2014). 
695 Argandoña (2017). 
696 Stewart et al. (2019).  
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Ficam também mais conscientes da necessidade de se rodearem das pessoas que supram essas 

fraquezas. Ao escutarem os outros e pedirem conselhos, ficam mais capacitados para tomar 

decisões acertadas e para arrepiar caminho quando necessário. Tomam decisões mais judiciosas. 

Diferentemente, uma líder soberba, considerando-se omnisciente, pode tornar-se perigosa. Toma 

decisões infundadas e persiste nas mesmas. Envereda por projetos megalómanos, de modo a afagar 

o seu ego. Quando os projetos são malsucedidos, é incapaz de compreender a origem dos 

problemas e aponta o dedo acusador a fatores externos e a outras pessoas. Deste modo, e por 

definição, não aprende: sentindo-se omnisciente, não tem necessidade de aprender! Com o decurso 

do tempo, desenvolve a húbris – a doença do poder. Sentindo-se liberta das regras que se aplicam 

aos outros, não escutando nem pedindo conselhos, acaba por tomar decisões mais pobres e atuar 

de modo indevido. Pode descarrilar e colocar a organização no precipício. 

Os líderes humildes, ao valorizarem e apreciarem os liderados, desenvolvem-lhes forças como a 

autoconfiança, a determinação, o otimismo e a resiliência. Estas forças tornam os liderados mais 

saudáveis e mais capazes de realizarem eficazmente o seu trabalho. Diferentemente, os líderes 

soberbos, apontando os holofotes para si próprios, desvalorizam os contributos dos liderados e 

levam-nos a sentir-se incapazes de mudarem o rumo dos acontecimentos quando os projetos 

começam a revelar sinais de fracasso.  

Os líderes humildes contagiam as suas equipas e conduzem-nas a processos de integração e 

aprendizagem que se repercutem em melhor desempenho. Com os pés assentes na terra, lideram 

pelo exemplo e criam condições para que os membros das equipas cooperem, partilhem informação 

e conhecimentos, assumam as falhas e aprendam com os fracassos. Em contraste, os líderes 

soberbos desviam as atenções para si próprios e criam contextos desfavoráveis à cooperação e à 
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partilha. Ao atribuírem-se benesses desmesuradas, declinam o empenhamento dos liderados e 

suscitam sentimentos de desconfiança. Destroem o capital social das equipas e das organizações. 

EQUIPAS SEM MEDO APRENDEM E INOVAM MAIS 

O efeito de maior envergadura que os líderes humildes porventura geram é a segurança psicológica 

dos liderados e das equipas (veja benefícios no Quadro 10.1). Nas equipas psicologicamente mais 

seguras, as pessoas sentem que podem expressar voz e discordar sem receio de serem punidas. 

Percecionam que podem solicitar ajuda porque ninguém as acusará de ignorância. Entendem que 

podem e devem ajudar outras pessoas porque não serão alvo de comportamentos oportunistas 

oriundos dessas pessoas. Sentem que podem assumir e partilhar o erro porque a equipa está mais 

focada em aprender com ele do que em jogar o jogo do culpado. No seio desta atmosfera, as equipas 

são mais capazes de experimentar, criar e inovar. Arriscam tentativas para melhorar processos, 

serviços e produtos. Tornam-se mais criativas e inovadoras. Aprendem constantemente – 

designadamente com os erros e os desaires.  

De modo simples: líderes humildes estimulam climas de confiança e respeito, e desenvolvem 

equipas sem medo. Em contraste, líderes soberbos tendem a matar o mensageiro da má notícia. 

Encaram as discordâncias como ataques pessoais. Entendem o mundo a preto-e-branco: “os amigos 

não discordam de mim, e quem discorda de mim é meu inimigo”. Neste quadro, é mais provável 

que, quando o rei vá nu, ninguém lho diga. É mais expectável que, quando más decisões estão a ser 

tomadas pelo líder, ninguém tome a coragem de contrariá-lo. É muito provável que se desenvolva 

uma cultura de silêncio repleta de falsos consensos, na qual é desperdiçado o capital de 

conhecimentos, informações e ideias presentes em cada liderado e em toda a equipa. A cultura de 

“respeitinho” preenche o lugar de uma cultura de genuíno respeito. Leia-se o que Amy Edmondson, 
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professora na Harvard Business School, escreveu a propósito das causas dos dois acidentes aéreos 

fatais ocorridos com aviões Boeing 737: 

“Este é mais um caso de estudo de como a ausência de segurança psicológica – a segurança de que se pode 

falar, apresentar ideias, apontar problemas, ou comunicar más notícias sem receio de punição – pode 

conduzir a resultados desastrosos”697. 

Quadro 10.1 

Benefícios da segurança psicológica698 

Clima de franqueza • As pessoas estão dispostas a expressar opiniões e adotar atitudes de abertura e 
franqueza, sem receio de serem penalizadas na sua reputação, na sua carreira, ou nos 
relacionamentos. 

Pedidos de ajuda que 
melhoram as decisões 

• Ao pedirem ajuda, aumentam as possibilidades de elas próprias tomarem melhores 
decisões e incorrerem em menores riscos de errar. 

Transferência de 
conhecimento 

• Os membros da equipa aprendem uns com os outros e o conhecimento é mais facilmente 
transferido entre eles.  

Assunção e partilha de 
erros 

• As pessoas assumem e partilham os erros cometidos. Desse modo, outras pessoas podem 
aprender a evitar os mesmos erros.  

Conflito construtivo 
mais provável 

• Os conflitos construtivos são mais prováveis, e do debate aberto de ideias emergem 
melhores soluções para os problemas e oportunidades.  

Maior nível de 
exigência e ambição 

• Mais do que promover um clima permissivo, a segurança psicológica pode ajudar a equipa 
a assumir riscos e a prosseguir objetivos desafiantes e ambiciosos. 

Melhor uso das 
capacidades 
individuais 

• O clima de confiança e de comunicação aberta e franca permite que as pessoas explorem 
caminhos e façam melhor uso das suas capacidades intelectuais. Ao contrário, o medo 
inibe a expressão e uso dessas capacidades. 

Aproveitamento do 
potencial existente 

• O conhecimento e o potencial existente são usados – pois as pessoas ajudam-se 
mutuamente e partilham o que sabem e pensam. 

Mais iniciativa • As pessoas experimentam menos receios de errar. Por conseguinte, tomam mais 
iniciativas inovadoras – sabem que, se errarem, o erro honesto será perdoado e tomado 
como oportunidade para a aprendizagem. 

Satisfação e 
entusiasmo 

• Os membros da equipa desenvolvem mais satisfação e entusiasmo com o trabalho, 
empenhando-se mais e alcançando melhores desempenhos. 

Maior criatividade e 
inovação 

• As pessoas são mais criativas, isto é, apresentam mais ideias novas e úteis para a 
resolução de problemas e aproveitamento de oportunidades. Desse modo, as 
possibilidades de inovação da equipa e da organização aumentam. 

 
697 Edmondson (2019). 
698 Adaptado de Cunha et al. (2019). 
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Como podem os líderes humildes encorajar o desenvolvimento de culturas psicologicamente 

seguras das quais o medo de expressar voz está arredado? Três etapas essenciais podem ser levadas 

a cabo699 (Figura 10.1). 

Figura 10.1 

Etapas do processo de construção versus destruição da segurança psicológica das equipas700 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira etapa consiste em “preparar o palco mental e social” para que erros, fracassos e riscos 

sejam encarados como elementos incontornáveis das equipas e organizações complexas – e se 

aprenda com eles. A segunda etapa envolve o convite à participação. As pessoas são escutadas e 

têm oportunidade de expressar a sua voz, de identificar erros e fracassos próprios ou alheios, e de 

 
699 Baseadas, sobretudo, em Edmondson (2018). 
700 Construída por Rego (2019a) a partir de Edmondson (2018). 

Prepara o “palco mental e social” 
que encara o fracasso como 

inerente aos processos 
complexos e inovadores. Cria 

contexto favorável. 
Objetivo: retirar o estigma do 

fracasso. 

Convida os liderados a expressar 
voz e participar no processo de 
identificação e aprendizagem 

com falhas e fracassos. 
Objetivo: usar o fracasso como 

oportunidade para a 
aprendizagem. 

Responde de modo apreciativo, 
respeitador e construtivo à 

expressão de voz dos liderados. 
Objetivo: mostrar, com atos, que 

a expressão de voz, a 
discordância e a má notícia são 

realmente desejadas. 

Liderança humilde 

Liderança arrogante 

Cria um contexto mental e social 
em que o fracasso e os erros 

inteligentes são estigmatizados 
e os seus autores são culpados. 
Busca bodes expiatórios. Culpa 
os outros pelas suas falhas. As 

pessoas protegem-se. 

Não convida os liderados a 
expressar voz e participar no 
processo de identificação de 

falhas e fracassos Não escuta. 
Não coloca questões que 

permitam identificar as causas 
dos fracassos e os modos de 

aprender com eles. 

Mata o mensageiro da má 
notícia. Mostra, com palavras e 
atos, que a expressão de voz, a 
discordância e a má notícia não 

são desejadas 
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apresentar modos de aprender com eles. A terceira etapa requer que o líder dê mostras, com a sua 

ação, de que acolhe respeitosamente a expressão de voz e não mata o mensageiro da má notícia. É 

na ação que o teste ácido é levado a cabo.  

Estas três etapas, que discutimos nas secções seguintes, requerem que o líder esteja dotado das três 

componentes de humildade que temos enfatizado. Sem elas, como pode um líder criar o contexto 

favorável para que as pessoas expressem voz? Como se disponibiliza para escutar as pessoas e pedir 

conselhos? Como se predispõe para aprender, designadamente com os erros? 

PREPARANDO O PALCO MENTAL PARA ESTIMULAR CULTURAS SEM MEDO 

A “preparação do palco” requer que o líder assinale, através de palavras, mas sobretudo de atos, que 

os problemas, erros, fracassos e riscos são fruto da complexidade do sistema de trabalho – e não 

necessariamente da incompetência ou da negligência. O objetivo é que as pessoas sintam liberdade 

para expressar voz e “abrir o bico”. Naturalmente, não pretendemos ingenuamente sugerir que a 

incompetência e a negligência estão ausentes dos locais de trabalho. O que estamos a sugerir é que, 

em organizações e equipas que realizam trabalho complexo (e.g., equipas de cirurgia; equipas de 

desenvolvimento de novos produtos), os erros e fracassos são inevitáveis.  

Por conseguinte, os riscos estão presentes em todas as ações inovadoras e em todos os processos 

que envolvem oportunidade e problemas inéditos. Nestes contextos, importa que as pessoas sintam 

que não serão alvo de acusações e culpabilizações por terem falhado na criação de um produto 

inovador, na resolução de um problema de saúde complexo, ou no enfrentamento de um acidente 

ou problema sofrido por um cliente que estava a usar o produto da empresa. Importa que, em vez 

de manterem o silêncio (Quadro 10.2), não tenham medo de expressar a sua voz. 
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Quadro 10.2 

Potenciais causas do silêncio dos membros organizacionais701 

Razão  Explanação 

Receio de parecer 
ignorante 

As pessoas não colocam questões, não expõem dúvidas, ou não expressam opinião porque 
receiam ser interpretadas como ignorantes – e temem que essa imagem tenha efeitos 
perversos na carreira e junto dos restantes membros da equipa. 

Receio de parecer 
incompetente 

As pessoas não admitem que cometeram erros, não solicitam ajuda ou não admitem a 
elevada probabilidade de fracasso de uma ação ou decisão em que estão envolvidas 
porque temem ser consideradas incompetentes. 

Receio de ser 
considerado fraco 
jogador da equipa 

As pessoas não expressam discordâncias ou dúvidas, nem criticam, porque receiam ser 
tomadas como ovelhas tresmalhadas.  

Receio de prejudicar 
o clima positivo da 
equipa 

As pessoas calam-se por recearem que o clima positivo e amigável da equipa seja 
prejudicado. 

Receio de ser punido 
ou prejudicado 

As pessoas não assumem erros nem expressam discordâncias por temerem retaliações e 
dificuldades de progressão na carreira. 

Sentimento de 
impotência e/ou 
descrença 

As pessoas entendem que a expressão dos seus pontos de vista críticos será 
inconsequente, sentindo-se impotentes para lidar com o problema. 

Desejo de bajulação As pessoas não expressam dúvidas ou críticas, e antes apoiam soluções em que não 
acreditam, porque entendem que assim podem cair nas boas graças dos responsáveis e 
obter as correspondentes benesses. 

Fraca autoconfiança As pessoas não acreditam na sua capacidade de persuadir os restantes membros da 
equipa da valia dos seus argumentos. 

Maquiavelismo As pessoas não expressam críticas nem dúvidas acerca de uma ideia ou decisão porque 
pretendem que o proponente da ideia ou o decisor se espalhem ao comprido. 

Manter o trunfo na 
mão 

As pessoas desejam manter sob seu exclusivo domínio alguma informação ou 
conhecimento que, alegadamente, lhes permite aumentar o poder. 

Cultura de 
subserviência à 

Algumas culturas de equipa são altamente sensíveis às relações hierárquicas. Por 
conseguinte, discordar da chefia é interpretado como desrespeitoso.  

A pertinência desta etapa pode parecer óbvia. E, de ponto de vista racional, é-o. No entanto, a vida 

das equipas e das organizações está repleta de emoções e enviesamentos. A lógica e a racionalidade 

nem sempre imperam. Uma experiência partilhada por Amy Edmondson ajuda a compreender este 

argumento. Edmondson tem-se destacado na apologia da necessidade de criar ambientes 

psicologicamente seguros para que as equipas prosperem e aprendam. Tem vindo igualmente a 

 
701 Adaptado de Cunha et al. (2018), que a construíram a partir de Edmondson (2012), Milliken et al. (2003) e Morrison 
& Milliken (2003). 
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advogar a importância da “humildade situacional” – a capacidade de os líderes mostrarem 

humildade especialmente quando situações críticas emergem. No seu livro intitulado “A 

organização sem medo”, Edmondson relata o seguinte702: 

“Coloco frequentemente a gestores, cientistas, vendedores e tecnólogos em todo o mundo a seguinte 

questão: qual a percentagem de fracassos nas vossas organizações que deveriam ser considerados 

culpabilizáveis? As suas respostas são dadas, usualmente, em termos de um só dígito – talvez entre 1% e 

4%. Depois pergunto-lhes qual é a percentagem de fracassos que são tratados como culpabilizáveis. 

Agora, eles afirmam (após uma pausa ou um sorriso) 70% a 90%. A infeliz consequência deste desvio entre 

a lógica simples e a resposta organizacional é que muitos fracassos não são relatados, pelo que as lições 

deles provindas são desperdiçadas”. 

Edmondson advoga, pois, a necessidade de remover o estigma associado ao fracasso e criar climas 

de segurança psicológica que permitam às pessoas assumir, partilhar e aprender com o mesmo. 

Recomenda que a moldura mental tradicional seja substituída por uma moldura que não estigmatiza 

o fracasso. E mostra que essa é a melhor maneira de aprender, e depressa, com o erro e o fracasso. 

Com segurança psicológica encorajada por líderes humildes, essa aprendizagem é mais provável703. 

O fracasso também é menos dispendioso – pois as pessoas, em vez de persistirem num projeto que 

está a revelar-se problemático, assumem o fracasso e abandonam o projeto. Esta razão explica 

porque o lema “Falhe depressa, falhe barato” é uma regra da Outsystems, uma multinacional 

portuguesa. Eis o conteúdo extraído do “Pequeno livro das poucas grandes regras”704: “Na 

Outsystems, o erro é aceitável. Como se pode aprender se não se comete erros? Assegure-se apenas 

 
702 Edmondson (2018, p. 157). Itálico no original. 
703 Rego et al. (2020b). 
704 Veja p. 13 do livro (http://www.outsystems.com/the-small-book/). 
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de que aprende com os erros e que os mesmos não redundam numa crise maior. Falhe depressa e 

falhe barato, mas não tenha medo de tentar. Seja proativo”. 

Este tipo de filosofia permite remover o estigma associado ao erro e ao fracasso. Uma forma 

porventura mais extrema de criar esse palco mental é a celebração de fracassos. Não estamos, 

naturalmente, a sugerir que o fracasso é desejável. O que estamos a sugerir, e algumas organizações 

têm observado, é que, sendo o fracasso inevitável, é necessário aprender com ele – e dessa 

aprendizagem podem resultar sucessos. O Smith College, nos EUA, criou cursos para ajudar 

estudantes a lidar com desafios e desaires705. A Eli Lilly, uma empresa farmacêutica, introduziu “as 

festas dos fracassos” para honrar experiências científicas inteligentes e de elevada qualidade que 

falharam no alcance dos resultados desejados706. A lógica subjacente é a de que o fracasso é 

inevitável em qualquer processo de descoberta, levando a empresa a encorajar os cientistas a 

assumir riscos e a procurar usos alternativos para medicamentos que não cumprem o objetivo 

inicialmente pretendido.  

Uma forma mais canónica de que o líder se pode socorrer para criar o palco mental favorável à 

expressão de voz é enfatizar, junto dos membros da equipa, que o trabalho coletivo é fruto da 

interdependência entre eles – e que os sucessos e fracassos são frutos dessa interdependência. Ou 

seja, o líder humilde pode estimular a humildade coletiva707 para que a equipa, como um todo, 

assuma o erro e aprenda com o mesmo. 

A líder pode também alertar as pessoas para os interesses superiores que estão em causa na 

assunção e partilha dos erros. Uma equipa médica deve estar ciente de que o ego de cada indivíduo 

 
705 Edmondson (2018). 
706 Burton (2004); Edmondson (2018). 
707 Rego et al. (2017). 
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e o desconforto com o erro e o fracasso deve submeter-se ao valor superior da saúde e da vida dos 

doentes. Uma qualquer organização deve ter presente os interesses dos clientes e da comunidade. 

Importa, acima de tudo, que toda a equipa, com o apoio da líder, identifique um propósito maior, 

repleto de significado, associado às atividades e produtos/serviços gerados. Prestar cuidados de 

saúde é importante – mas o propósito com significado que lhe está associado pode ser “salvar vidas”. 

Educar pessoas é uma atividade importante – mas “desenvolver cidadãos plenos” representa um 

propósito com maior significado. Quando a equipa associa o seu trabalho a um propósito com 

significado, então a expressão de voz, a identificação do erro e do fracasso, e a aprendizagem com 

os mesmos passam a ser interpretados como condição sine qua non para a prossecução desse 

propósito. Deixa de ser relevante quem cometeu o erro, quem deve assumi-lo, quem deve ser 

culpado – e passa a ser primordial aprender com ele através da cooperação entre todos os membros 

do coletivo.  

ESTIMULANDO A PARTICIPAÇÃO PARA QUE OS FRACASSOS SEJAM IDENTIFICADOS708  

Sendo os fracassos inerentes à experimentação e à inovação, importa que sejam assumidos e 

identificados para que toda a equipa ou a organização aprenda com eles. Um exemplo emblemático 

ocorreu quando a farmacêutica holandesa Organon International realizava testes clínicos para um 

novo anti-histamínico709. O funcionário responsável por registar as pessoas que se voluntariaram 

para os testes deu conta, aos responsáveis, de algo inesperado: alguns voluntários mostravam-se 

invulgarmente alegres. Os responsáveis levaram a dica a peito e descobriram que todos os 

voluntários “alegres” eram tomadores do anti-histamínico em teste. O assunto foi aprofundado. A 

empresa acabou por descobrir que, para vencer alergias, o medicamente era um fracasso – mas que 

 
708 Alguns excertos desta secção foram adaptados de Rego & Cunha (2015a, 2015b). 
709 Day & Schoemaker (2008). 
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era um excelente antidepressivo. O produto (de marca Tolvon) foi desenvolvido e transformou-se 

num sucesso. Mas nunca teria visto a luz do dia sem a presença de um quadro mental com três 

caraterísticas fundamentais: 

• A empresa viu no fracasso uma oportunidade. 

• Um funcionário de nível hierárquico inferior sentiu liberdade para partilhar, com os gestores, 

uma observação aparentemente anódina. 

• Os gestores prestaram atenção a uma mensagem provinda de um não especialista com 

funções administrativas modestas.  

Os líderes podem assumir um papel importante na criação deste quadro mental ao envolver as 

pessoas e convidá-las a participar no processo de discussão e aprendizagem com as falhas: 

• Podem, desde logo, mostrar curiosidade e endereçar questões (respeitadoras e não 

acusatórias) de modo que as pessoas expressem a sua voz em vez de optarem pelo silêncio.  

• Podem assumir “não sei”, de modo assertivo e revelador do desejo de aprender – uma virtude 

atribuída a Anne Mulchay, que ajudou a salvar a Xerox (veja Capítulo 2).  

• Podem desenvolver competências de escuta ativa que os tornem recetivos às opiniões 

críticas. 

• Podem elogiar liderados que corajosamente colocam questões, expressam dúvidas, 

chamam a atenção para dificuldades, assumem o fracasso e são capazes de pedir ajuda 

quando não sabem lidar com desafios e dificuldades. 

• Podem também instituir grupos de discussão que permitam às pessoas partilhar e discutir 

erros e fracassos num clima de segurança psicológica. Podem facilitar a criação de linhas de 

orientação que norteiem a discussão aberta, franca e respeitadora no seio desses grupos.  
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• Podem, ainda, instituir sistemas de reporte (anónimos, pelo menos numa primeira fase) de 

erros e fracassos que não conduzam à culpabilização. 

A lógica destes sistemas é simples: se as pessoas receiam as consequências de assumir o fracasso e 

o erro, ou de comunicá-los aos líderes, os problemas não serão identificados atempadamente e não 

é possível aprender com eles em tempo oportuno. O que ocorreu com o reporte de erros e acidentes 

aéreos é elucidativo. A NASA criou, em 1976, o Aviation Safety Reporting System (ASRS), um sistema 

de reporte de erros cometidos. Outros países criaram sistemas similares, estando hoje combinados 

no International Confidential Aviation Safety Systems Group710. Estes sistemas de reporte permitem 

que os próprios agentes que cometeram o erro (incluindo o piloto) declarem o mesmo. Os dados 

disponíveis mostram que a grande maioria dos reportes é da iniciativa dos pilotos, embora haja 

centenas de relatos provindos de controladores, de outro pessoal de bordo, de mecânicos, e de 

outros. A regra é que o relator se identifica. Mas a informação que possa identificar a pessoa que 

cometeu o erro não é inserida. O objetivo é que os erros sejam assumidos e enfrentados, assim se 

transformando numa fonte preciosa de aprendizagem. O lema do sistema é: “Confidencial. 

Anónimo. Não-punitivo”711. 

AÇÕES DE LIDERANÇA QUE CRIAM EQUIPAS SEM MEDO712  

O teste ácido da capacidade dos líderes em fomentarem atmosferas de segurança psicológica é o 

modo como reagem quando as pessoas expressam voz e “abrem o bico”. Uma resposta apropriada 

contém três componentes: é apreciativa, é respeitadora e oferece pistas para a ação. Não é 

suficiente que a líder mostre que acolhe respeitosamente a partilha ou a comunicação do erro ou 

 
710 https://asrs.arc.nasa.gov/international/overview.html. 
711 http://asrs.arc.nasa.gov/. 
712 Alguns excertos desta secção foram adaptados de Rego & Cunha (2015a, 2015b). 
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fracasso – é igualmente necessário que faculte ajuda, estímulo e orientações para que ocorra 

aprendizagem com o sucedido indesejado. O Quadro 10.3 faculta algumas linhas de orientação 

sobre como os líderes podem promover climas de segurança psicológica.  

Quadro 10.3 

Como os líderes podem promover um clima de segurança psicológica713 

Não mate o mensageiro da 
má notícia. 

• Não maltrate quem lhe transmite as verdades desconfortáveis. Caso contrário, as 
pessoas acabarão por lhe dizer apenas o que julgam que deseja ouvir. 

Não penalize erros 
honestos. 

• Casos há em que o erro deve mesmo ser premiado – não pelo erro em si, mas pelo 
facto de ele ter provindo de uma iniciativa corajosa e empenhada, e com a qual a 
equipa aprendeu. 

Tome os erros e os 
fracassos como 
oportunidades para a 
aprendizagem. 

• Em atividades complexas e inovadoras, o erro e o desaire são inevitáveis. Importa 
que sejam usados como oportunidades para a aprendizagem. Desse modo, é mais 
provável que as pessoas assumam o erro, quando este tem ainda pequena escala 
– assim impedindo que erros de grande escala sejam cometidos. 

Promova o respeito. • Promova um clima de respeito mútuo no seio da equipa. Não permita altercações 
desrespeitosas. 

Assuma os seus erros e 
desaires. 

• Assuma os seus erros e desaires. Caso contrário, terá mais dificuldade em 
aprender, e em obter ajuda – e perderá credibilidade. 

Escute. • Mostre-se disponível para ajudar e escutar. As pessoas sentir-se-ão mais 
predispostas a comunicar aberta e francamente. 

Assuma que não sabe • Assuma que não sabe o que não sabe. Peça ajuda quando precisa. As outras 
pessoas acabarão por proceder do mesmo modo. 

Respeite a diferença. • Aceite respeitosamente críticas e discordâncias. 

Estimule a participação. • Convide as pessoas (independentemente do respetivo status) a participarem nas 
decisões e a expressarem pontos de vista.  

Elogie. • Elogie a equipa pelos sucessos. E, quando há fracassos, não caia no erro de sacudir 
a água do capote. 

Defina as regras do jogo e 
responsabilize quem não as 
cumpre. 

• Defina regras (essenciais) claras sobre o que é ou não aceitável. E seja 
consequente, chamando a atenção de quem as transgride. Não seja permissivo/a. 
Mas não crie um batalhão de regras – que burocratizam o trabalho e impedem as 
pessoas de tomar iniciativa. Defina, apenas, as regras essenciais (veja a secção 
“Boas regras e normas de funcionamento das equipas” do capítulo 2). 

Atue como coach da 
equipa. 

• Atue como coach dos membros da equipa, colocando-se à disposição e apoiando 
o respetivo desenvolvimento. 

Faça o que diz. • Não se baste com preleções. Faça o que preconiza. Dê o exemplo. 

 

 
713 Adaptado de Cunha et al. (2018). 
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O tema requer uma clarificação adicional. Temos vindo a alertar para a necessidade de os líderes 

expressarem humildade e promover uma cultura de humildade coletiva que permita encarar o erro 

como oportunidade para a aprendizagem. Naturalmente, estas orientações não fazem sentido para 

erros resultantes da negligência, da desonestidade ou da violação grosseira da lei ou de regras 

básicas de relacionamento social-organizacional (veja Figura 9.2, no Capítulo 9). Este tipo de erros 

requer ações firmes da parte do líder, sob pena de emergir um clima de irresponsabilidade.  Ao ser 

complacente com este tipo de erros, um líder não só não cria segurança psicológica – como a destrói. 

Portanto, ao líder humildade requer-se também coragem, determinação e sabedoria para atuar com 

firmeza perante condutas negligentes e irresponsáveis. 

DEVE SER USADA COMO CRITÉRIO DE SELEÇÃO? 

Se a humildade dos líderes é importante para a prosperidade, a inovação e o desempenho das 

equipas e das organizações, e se a soberba é tão perversa, o corolário lógico seria usar a humildade 

como critério de seleção e promoção de líderes. Assim expresso de modo tão linear, este argumento 

pode gerar desconfiança. Importa, portanto, clarificá-lo: 

• A humildade pode ser usada como critério para escolha de líderes. Mas essa condição não é 

suficiente. Outros critérios como a determinação, a autoconfiança e a coragem são 

igualmente cruciais. A má fama de que a humildade por vezes goza resulta, precisamente, 

da escassez dessas qualidades complementares. O que perverte a liderança não é a 

humildade do líder – é a ausência de outras caraterísticas. Reiterando: é humildade é 

condição necessária, mas insuficiente. 

• Se queremos saber se um candidato é humilde, não basta perguntar-lhe. Os candidatos mais 

humildes dir-se-ão porventura pouco humildes. E os candidatos mais arrogantes poderão 
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designar-se a si próprios como humildes. Portanto, devemos observar o comportamento dos 

candidatos ao longo do tempo e escutar as pessoas que com eles têm interagido. 

• No limite, podemos adotar uma estratégia oblíqua714. Perguntamos ao candidato se se 

considera humilde. Se ele responder, de modo perentório, que o é – então podemos concluir 

que não é! 

Estas precauções são especialmente importantes num tempo em que a humildade se tem 

transformado, em alguns contextos, numa arma de afirmação pessoal, num trunfo de orgulho 

pessoal e mesmo arrogância. Quantos líderes se afirmam humildes perante os seus sucessos, a 

idolatria dos seus fãs e a fama de que fruem715? Algumas destas expressões são meras formas de 

vanglória. Não representam genuína humildade. Antes são mecanismos de promoção pessoal 

de status, sucesso e alegada superioridade moral.  

PODE SER APRENDIDA E DESENVOLVIDA? 

Pode a humildade ser ensinada e desenvolvida? A resposta é dupla. Em primeiro lugar, se 

sublinharmos a sua relevância e a sustentarmos em evidência, é mais fácil persuadir os líderes e 

candidatos a líderes acerca da necessidade de expressarem humildade na relação com os liderados 

e as suas equipas. A educação universitária e a formação de executivos podem exercer um papel 

importante na disseminação do conhecimento sobre a matéria. É fundamental que as boas teorias 

de gestão sejam disseminadas – em detrimento de teorias enviesadas, preconceituosas e que 

encaram os humanos como seres exclusivamente autocentrados, simplesmente competitivos e 

inerentemente darwinianos716. 

 
714 Kay (2010). 
715 Chocano (2017). 
716 Ghoshal (2005); Ghoshal & Moran (2005). 
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Em segundo lugar, e porventura mais importante, seria conveniente adotar políticas de ensino 

focadas no desenvolvimento da humildade e da curiosidade717. Se queremos desenvolver líderes, 

cidadãos e cidadãs que trabalhem em prol de melhores organizações e sociedades mais prósperas, 

precisamos de ensinar às crianças a importância da humildade, da confrontação com os factos, da 

procura da verdade, da capacidade de assumir que não se sabe. Devemos ajudá-las a descobrir 

novos factos e deixar de pressioná-las para terem opinião firme sobre tudo. Necessitamos de 

desenvolver-lhes uma mente mais aberta e prepará-las para mudarem de opinião quando novos 

factos são descobertos. Ao mesmo tempo que podemos ajudá-las a encarar os erros e o 

desconhecimento como elementos incontornáveis da vida, devemos estimulá-las a sentir 

desconforto com a inércia e a complacência com tais erros e ignorância.  

Devemos, acima de tudo, encorajar as crianças e os estudantes na busca incessante do 

conhecimento e da verdade, sem arrogância e, sobretudo, sem caírem nas maleitas da pós-verdade 

ou dos factos alternativos718. Tal como Gerard Baker719 escreveu no The Wall Street Journal, “na 

nossa era da pós-verdade, devíamos fazer uso de alguma humildade” – em vez de termos opiniões 

definitivas sobre tudo, independentemente dos factos que nos são apresentados. Devemos ajudar 

as crianças e os estudantes a mostrar apreço pelas opiniões diferentes das suas, sempre com 

respeito pelos factos720. Sem humildade, os factos deixam de relevar – e, nesse contexto, todos 

temos que nos proteger da pós-verdade e dos factos alternativos que colidem com a busca da 

verdade721.  

 
717 Rosling et al. (2018). 
718 Knight & Tsoukas (2019). 
719 Baker (2018). 
720 Pullinger (2017). 
721 Hayden (2018). 
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Quando a humildade desaparece como virtude, a pós-verdade e os factos alternativos passam a 

imperar na vida social, na política e também na organizacional722. Basta prestar atenção aos líderes 

que, durante anos, foram entronizados (e se entronizaram) como estrelas – para depois 

descobrirmos que, afinal, tinham pés de barro.  

ANTÍDOTO CONTRA A HÚBRIS 

A humildade pode funcionar como uma espécie de lembrete permanente: “lembra-te que és 

mortal”. O conselho era levado à letra pelos comandantes militares romanos vitoriosos. Na parada 

em que exibiam a vitória e eram aplaudidos pela multidão, faziam-se acompanhar de um escravo 

que tinha como incumbência dizer-lhe: Memento mori. Ou seja: “Lembra-te que morrerás”. A 

expressão tem uma mensagem tão implícita quanto clara: importa que o poder não suba à cabeça 

do poderoso! A condição da mortalidade recorda o poderoso da sua humanidade, do seu humus.   

Tomar contacto com a realidade operacional, visitar o chão-da-fábrica, escutar diretamente os 

liderados e os clientes, tomar refeições na cantina da organização, falar com pessoas simples, 

respeitar os opositores, estimular as opiniões críticas, acolher a má notícia, promover o “desrespeito 

saudável”723 (e não o “respeitinho”) – eis ações que podem operacionalizar esse lembrete724. 

CRIANDO LIMITES A SI PRÓPRIO/A 

Uma forma eficaz de um líder manter contacto com a realidade real e evitar a contaminação pela 

doença do poder – a húbris – consiste em criar limites ao seu próprio poder. A partilha do processo 

de tomada de decisão é uma via possível. Michael Dell, fundador e líder da Dell, adotou o princípio 

 
722 Knight & Tsoukas (2019). 
723 Kets de Vries (2001, p.  94). 
724 Veja capítulo 6 de Cunha et al. (2017). 
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da “segmentação da função de CEO”, tendo assumido que as decisões devem ser tomadas por, pelo 

menos, duas pessoas725. Essa precaução previne o excesso de confiança. Na sua autobiografia, Dell 

escreveu como havia operacionalizado esse cuidado através da parceria com Mort Topfer e Kevin 

Rollins726: 

“Compreendemos que duas cabeças pensam melhor que uma só. Mort e eu temos forças 

complementares, pelo que cada um se foca nas áreas em que contribui com mais valor. É uma abordagem 

(…) marcada por constante comunicação e tomada de decisão partilhada que multiplica as nossas 

capacidades individuais para o sucesso. À medida que a empresa continuou a crescer, voltámos a 

segmentar a função. Em 1997, promovemos Kevin Rollins (…). Os três gerimos a empresa em conjunto”. 

É igualmente importante acolher e instituir sistemas de governação com freios e contrapesos – algo 

que, objetivamente, não existia no BES, instituição cujo poder do seu líder era centralizado e 

incontestado. Outra demonstração enfática dos perigos da ausência de freios e contrapesos é, 

porventura, o ocorrido com Carlos Ghosn, na Nissan. O relatório do comité especial que propôs 

melhorias no sistema de governança da empresa727 não poderia ter sido mais claro. Segundo o 

documento, Ghosn concentrou autoridade e acesso a informação. Era alvo do culto da 

personalidade. Quem se atrevia a manifestar discordâncias arriscava uma transferência ou a perda 

do cargo. As reuniões do board duravam, em média, menos de 20 minutos, não eram participativas 

e não promoviam o debate. O board não cumpriu devidamente a função de supervisão. As funções 

de monitorização e auditoria também falharam parcialmente. Em cada departamento, os freios e 

os contrapesos ficaram aquém do devido. O comité recomendou, pois, um redesenho do sistema de 

 
725 Sadler-Smith et al. (2019). 
726 Dell & Fredman (2006, p. 114). 
727 Nissan Motor Co. Ltd. (2019). 
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governação. Entre as propostas estiveram a separação clara das funções de execução e de 

supervisão, assim como a instituição de uma maioria de diretores externos e independentes. 

QUANDO O DOENTE NEGA A DOENÇA 

Para que um antidoto funcione, é necessário aplicá-lo. Mas, para isso, é necessário estar ciente da 

doença. A doença do poder – a húbris – é uma maleita tão problemática que quem dela padece não 

tem consciência de que precisa do antídoto. De outro modo: sendo necessária humildade para 

compreender a gravidade da húbris, esta carateriza-se, precisamente, pelo défice de humildade. 

Nestas circunstâncias, apenas fatores externos podem impedir que a doença se expanda e 

contamine toda a organização. Colaboradores críticos poderiam exercer esse papel – mas os líderes 

hubrísticos tendem a rodear-se de pessoas que lhes dizem o que eles desejam ouvir e são incapazes 

de manifestar discordância ou oposição.  

Estas dificuldades ajudam a compreender porque, contraída a doença, é muito difícil debelá-la. O 

segredo radica, pois, na prevenção. Limitar a duração dos mandatos é uma medida preventiva. 

Outra medida, que é incumbência dos liderados e, por isso, altamente exigente, consiste em prestar 

atenção aos primeiros sinais da emergência da húbris no líder. Eis algumas perguntas úteis que vale 

a pena colocar728: 

• O/A líder evita transmitir a má notícia e insufla os sucessos (por exemplo, nas cartas que 

dirige aos acionistas e aos colaboradores)? 

• Atribui os sucessos a si próprio/a e os fracassos aos outros ou a fatores externos?  

• É incapaz de reconhecer que cometeu um erro e antes procura bodes expiatórios? 

 
728 Brennan & Conroy (2013a, 2013b); Garrard et al. (2014); Malmendier & Tate (2008); Zhu & Chen (2015). 



 

324 
 

• Revela preocupação exagerada com símbolos de status e de poder?  

• As fotografias do/a líder abundam, ou ocupam espaço desmesurado, nos documentos 

oficiais? 

• Estes documentos estão repletos de frases hiperbólicas como “sucesso espantoso”, “posição 

ímpar”, ou “um sucesso à luz de qualquer medida”? 

Se as respostas a estas perguntas forem afirmativas (vejam-se, também, o Quadro 4.1, contendo 

indicadores de húbris) é possível que a húbris esteja a despontar ou já se tenha “metastizado”. É 

tempo de tomar medidas. 

É ARRISCADO SER EXCESSIVAMENTE HUMILDE? 

O que antes fica exposto a propósito da importância da humildade não deve impedir que uma 

perspetiva crítica seja adotada. Ademais, importa não esquecer que “a virtude está no meio” – assim 

prega a lógica aristotélica, que continua a fazer sentido nos tempos modernos. Neste quadro, a 

virtude representa o ponto mais alto entre dois extremos baixos. A humildade é, pois, o ponto mais 

alto entre dois extremos. De um lado, a grandiosidade, a arrogância, a gabarolice e a soberba. De 

outro lado, a auto mortificação e um sentido de apoucamento pessoal que pode conduzir à conduta 

servil. Daqui decorre uma indagação lógica: a expressão excessiva de humildade por parte de um 

líder pode ser contraproducente? Eis algumas respostas tentativas729: 

• A pessoa excessivamente humilde pode ser tão discreta e “invisível” que os seus méritos e 

realizações são subestimados. As suas competências podem não ser detetadas. Importa, 

 
729 Baseadas num artigo de opinião de Cruda (2014). 
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pois, que a pessoa dê conta, sem alarde ou arrogância, das suas capacidades e competências, 

e exprima os seus pontos de vista com “conta, peso e medida”. 

• A pessoa excessivamente humilde, sendo branda e deixando que os outros decidam por ela, 

pode nunca alcançar lugares de liderança. Pode, também, experimentar exaustão 

emocional730. Recomenda-se, pois, que aproveite oportunidades para liderar, tome 

iniciativa, contribua com as suas ideias e conhecimentos para as decisões coletivas, construa 

a sua credibilidade. 

Estes argumentos fazem algum sentido. Mas importa não cair no equívoco sobre o que é a 

humildade. Se a entendermos como a consciência das forças e fraquezas próprias, o 

reconhecimento das qualidades e contributos dos outros, e a abertura para aprender, então os 

argumentos expostos fazem menos sentido. Uma pessoa humilde não tem que se remeter a uma 

posição de retaguarda. Nem tem que se inibir de tomar iniciativa e expressar opiniões de modo 

assertivo. Ser humilde não significa ficar escondido, quedo e calado. Não representa fraca 

autoestima nem sentido de apoucamento pessoal. Ademais, tal como ficou discutido noutras partes 

deste trabalho, a humildade é uma qualidade necessária nos líderes, mas não é suficiente. Além de 

humilde, um líder deve ser perseverante, determinado, curioso, resiliente e proativo. O problema 

não reside, pois, no excesso de humildade – mas antes na escassez de qualidades complementares. 

O ocorrido com alguns responsáveis pela supervisão da banca, antes da crise financeira de 2008, 

ajuda a compreender o que acabamos de expor. Alguns desses responsáveis não cumpriram 

devidamente o seu papel fiscalizador e preventivo porque, cientes da complexidade da matéria e 

não querendo fazer recomendações aos bancos que pudessem ser erradas, se deixaram inebriar pela 

 
730 Yang et al. (2019). 
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mensagem e pelas alegadas exigências que os bancos se requeriam a si próprios731. Melhor teria sido 

que à humildade (perante a postura da banca) tivessem acrescentado a confiança vigilante – 

confiando, mas vigiando. Aquele “tipo” de humildade impediu-os de vigiar. Faltou-lhes a consciência 

dual que, segund0 David Brooks, carateriza os líderes mais eficazes732. Esses líderes são dotados de 

uma bússola moral interior que lhes faculta discernimento, sensatez, retidão e respeito pelos outros. 

Mas também são munidos de uma voz externa – isto é, do pragmatismo que lhes permite lidar 

eficazmente com opositores e realidades mais cruéis. Citando Brooks:  

“Estas duas vozes estão em constante diálogo, testando-se mutuamente, procurando a síntese entre a 

sabedoria da serpente e a inocência da pomba”.  

Naturalmente, atuar simultaneamente como pomba e como serpente é uma faca de dois gumes, 

que necessita de ser manuseada com cautela733.  

O CONTEXTO RELEVA 

A liderança é um processo que envolve líderes e liderados. Não devemos, pois, discutir a humildade 

dos líderes sem considerar os atributos dos liderados. Embora a humildade que aqui se aborda tenda 

a exercer efeitos positivos na generalidade dos liderados, há razões para supor que diferentes 

liderados responderão de forma diferente a um líder humilde734. É possível, por exemplo, que os 

liderados que perfilham esquemas mentais de liderança assentes na assertividade arrogante sejam 

menos tocados por líderes humildes. Este tipo de liderados poderá considerar que a humildade não 

se compagina com os desafios da dura liderança e que uma líder humilde é uma líder fraca. 

 
731 Federal Reserve Bank of New York (2009). 
732 Brooks (2015). 
733 Smith & Besharov (2019). 
734 Qin et al. (2020). 
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Os líderes devem estar atentos a estes fenómenos. Para os que exercem funções em diferentes 

contextos culturais, o desafio é particularmente exigente. Diferentes culturas valorizam a humildade 

de modos diferenciados735. Demonstrações de humildade por parte de um líder podem surtir melhor 

efeito no Japão ou em Singapura do que, por exemplo, na Rússia ou no Médio Oriente.  

Em qualquer caso, a humildade é um nutriente importante para que um líder operando fora do seu 

país seja capaz de compreender e respeitar as especificidades culturais locais, sem qualquer sentido 

de desprimor ou superioridade perante as mesmas. Mais uma vez emerge a necessidade de o líder 

atuar como pomba e como serpente. Requer-se-lhe que seja humilde e tenha mente aberta para 

respeitar a cultura louca – mas também que saiba dosear a sua expressão de humildade consoante 

o quadro cultural em que opera. Paradoxalmente: é necessário que o líder seja corajosamente 

humilde para ajustar as suas expressões de humildade consoante o contexto cultural. 

LINHAS DE INVESTIGAÇÃO FUTURA 

A investigação sobre a humildade na liderança, outrora ignorada, é hoje alvo de numerosas 

investigações. Sabemos que a humildade dos líderes, desde que combinada com outras qualidades, 

é benéfica para o bom funcionamento, a inovação e o desempenho de equipas e organizações. 

Naturalmente, existem inúmeras pistas que vale a pena explorar em estudos futuros. Sem 

pretensões de exaustividade, apresentamos seguidamente algumas que se nos afigura valer a pena 

levar a cabo. 

Primeiro: importa investigar quais as qualidades adicionais que os líderes devem possuir para 

alcançarem os melhores efeitos sobre os liderados, as equipas e as organizações. Neste trabalho, 

mostramos que a garra é uma dessas qualidades, e que os melhores líderes são simultaneamente 

 
735 Liden et al. (2014); Mittal & Dorfman (2012); Oc et al. (2015); Van Tongeren et al. (2019); Zhang et al. (2017). 
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dotados de humildade e de garra. Estudos futuros poderão investigar se a humildade dos líderes 

resulta em maior prosperidade quando os líderes também denotam forças como a curiosidade, a 

sabedoria prática, a generosidade, a empatia, a compaixão e, mesmo, o faro político.  

Segundo: sendo a liderança um processo relacional que envolve líderes e liderados, estudos futuros 

poderão investigar quais os tipos de liderados que respondem mais ou menos favoravelmente às 

expressões de humildade dos líderes. Importa também compreender em que condições as 

expressões de humildade são mais ou menos recomendáveis. Pese embora tudo o que é 

argumentado e sustentado neste trabalho, é conveniente ter humildade para investigar se a 

humildade é ou não recomendável em todas as situações.  

Terceiro: estudos futuros poderão investigar como a humildade dos líderes, sobretudo nas 

organizações de maior dimensão (designadamente as multinacionais), exerce impacto não apenas 

sobre a organização – mas também sobre outros stakeholders como os clientes e as comunidades 

locais. As organizações são entidades cruciais para o desenvolvimento das comunidades locais e 

nacionais – mas é rara a investigação que cruza os diversos níveis. Entendemos que a humildade dos 

líderes é um domínio em que essa investigação multinível faz sentido. 

Quarto: sendo a humildade relevante, desde que acompanhada de outras qualidades, importa 

investigar as suas proveniências. Uma possível linha de investigação pode focar-se no papel da 

educação parental. Outra pode centrar-se nos eventos (pessoais, familiares e profissionais) que 

tornam os líderes mais cientes das suas fragilidades e os conduzem a uma postura mais humilde.  

Quinto: estudos futuros poderão investigar mecanismos de formação, desenvolvimento e coaching 

que permitam aos líderes desenvolver capacidades de expressão de humildade736. A humildade não 

 
736 Ou et al. (2018). 
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é um traço da personalidade imutável nem um estado emocional momentâneo. Antes se desenvolve 

com a prática habitual de atos de humildade. A melhor forma de desenvolver a humildade consiste 

em praticar atos de humildade. A recomendação é lapalissiana – mas não há alternativa para ela. A 

investigação pode ajudar a compreender como podem esses atos ser encorajados. 

EM PROL DA SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

A vida económica empresarial dá-nos conta de que o sucesso e a arrogância podem andar de mãos 

dadas. Mas também nos mostra que líderes humildes podem ser bem-sucedidos.  Estamos menos 

cientes da humildade bem-sucedida porque a arrogância acompanhada de êxito frequenta mais os 

palcos mediáticos. Mas não devemos confundir presença mediática com bom desempenho. 

Também não devemos equiparar sucesso pessoal com prosperidade das equipas e das 

organizações. Existe ampla evidência de líderes “de sucesso” que destruíram as suas organizações 

ou deixaram rastos de miséria nos liderados e nas comunidades.  

 Se queremos melhorar o mundo organizacional, no sentido de torná-lo mais saudável e próspero, 

precisamos de repensar o modo como temos ensinado e praticado a gestão e a liderança. 

Necessitamos de nos focar, não apenas na sustentabilidade ambiental, mas também na 

sustentabilidade social. Cabe-nos requerer que as organizações e os seus líderes sejam 

responsabilizadas não apenas pelos danos ambientais que provocam, mas também pela poluição 

social que frequentemente geram737. Fazer a apologia da humildade e enfatizar os seus méritos pode 

contribuir para essa mudança de paradigma.  

  

 
737 Pfeffer (2010, 2018). 
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