
CAPÍTULO VI 

 

 

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS DO  
QUESTIONÁRIO MULTIFACTOR DE LIDERANÇA  

(QML5X) 
 

 

Apesar das inúmeras modificações e aperfeiçoamentos realizados desde a primeira versão 

do Questionário Multifactor de Liderança (QML) em 1985, a sua estrutura factorial tem 

sido sujeita a críticas, conforme discutido previamente no Capítulo II. De acordo com Bass 

& Avolio (1995) os índices de ajustamento testados aumentam do modelo a 1 factor para o 

modelo a 9 factores. Apenas a estrutura a nove factores respeita os critérios de aceitação do 

modelo (GFI=.91; CFI=.91; RMSEA=.05). Apesar do bom ajustamento deste modelo, o 

principal problema reside na validade discriminante das escalas da liderança 

transformacional relativamente à escala da recompensa contingente. Ao adaptar o QML5X 

para a língua portuguesa e especificamente ao contexto militar, segue-se uma abordagem 

psicométrica para validar os resultados obtidos com a amostra em estudo. A opção por uma 

metodologia confirmatória resulta da revisão de literatura efectuada, das principais críticas 

às correlações entre as escalas da liderança transformacional (Avolio et al., 1999; Den 

Hartog et al., 1997), à sua independência (Vandenberghe, Stordeur, & D’ hoore, 2002) bem 

como das elevadas correlações entre as escalas transformacionais e a escala da recompensa 

contingente. Procuram-se assim testar hipóteses estruturais específicas propostas pelos 

autores do QML (Bass & Avolio, 1995), resultantes de estudos empíricos existentes na 

literatura, que permitam tomar decisões para validar à população portuguesa. Num primeiro 

momento, com a sub-amostra 2 (Alunos; N= 401) procura-se replicar as nove dimensões 

relativas ao modelo de liderança de “Banda Larga” propostas por Bass & Avolio (1995). 

Num segundo momento, identifica-se quais as variáveis (itens) que contribuem para uma 

melhor representação estrutural do QML5X, relativamente à estrutura de dados observada 

(Alunos; N= 401). Finalmente, num terceiro momento, com uma amostra independente 

(sub-amostra 3; N=248) testa-se a validade e a invariância das alterações introduzidas com 

o estudo 2. Para testar a estrutura a nove factores do QML e chegar eventualmente a uma 

nova estrutura, organizou-se o Capítulo da seguinte forma: 

(6.1) Estudo 1 – Replicação do Modelo de Liderança de “Banda Larga” 

(6.2) Estudo 2 – Re-especificação de Modelos 

(6.3) Estudo 3 – Confirmação do Modelo a nove Factores (27 itens) 
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6.1. Estudo 1 – Replicação do Modelo de Liderança de “Banda Larga” 

 

Neste estudo (sub-amostra 2, N= 401) procura-se replicar as nove dimensões 

relativas ao Modelo de Liderança de “Banda Larga” propostas por Bass & Avolio (1995). 

A análise à fidelidade das escalas, como pode ser observado no Quadro 6.1, apresenta uma 

consistência interna satisfatória (α>.70), de acordo com o sugerido por Nunnally (1978).  

 

QUADRO 6.1 - Média, desvio-padrão e 
coeficientes de consistência interna do QML5X 

Escalas Média 
Desvio 
Padrão 

Alfa (α) 

IIA 3.51 0.83 .81 

IIc 3.67 0.76 .80 

MI 3.64 0.65 .71 

EI 3.23 0.66 .71 

CI 2.97 0.76 .78 

RC 3.27 0.70 .72 

GEa 3.50 0.71 .74 

GEp 2.88 0.77 .74 

LF 2.38 0.79 .77 

IIa= Influência Idealizada atribuída; IIc= Influência Idealizada comportamentos; MI= Motivação 
Inspiracional; EI= Estimulação Intelectual; CI= Consideração Individualizada; RC= Recompensa 
Contingente; GEa= Gestão pela Excepção Activa; GEp= Gestão pela Excepção Passiva; LF= Laissez Faire.   

 

A AFC foi realizada com todos os itens da versão reduzida original do QML 5X (4 

itens para cada uma das 9 escalas - 36 itens). Os índices de adequação obtidos foram: 

χ
2=1379, g.l.=558, p <.01, GFI= .82, CFI=.88, TLI=.87, RMSA=.06 (ver também Quadro 

6.3). Apesar de obtida uma consistência interna satisfatória, o qui-quadrado associado é 

estatisticamente significativo (p<.001), o que indica que o modelo hipotetizado não adere 

completamente à matriz de variância-covariância observada. Como o teste do χ2 é muito 

sensível ao tamanho da amostra (N>200), detectando discrepâncias mínimas como 

estaticamente significativas, foram calculados os outros índices de aderência apresentados.  

A inspecção dos valores do GFI, CFI, TLI e RMSA revela que todos eles se situam abaixo 

do limiar de aceitabilidade. O Quadro 6.2 apresenta os coeficientes de saturação 

estandardizados com base no modelo a nove factores. 
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QUADRO 6.2 - Coeficientes de saturação estandardizados dos itens do QML em nove Factores 

Escalas IIa IIc MI EI CI RC GEa GEp LF 

Item QML_10 QML_6 QML_2 QML_1 QML_15 QML_8 QML_4 QML_3 QML_5 

 .67 .61 .58 .48 .63 .65 .38 .69 .56 

Item QML_18 QML_14 QML_9 QML_30 QML_19 QML_11 QML_22 QML_12 QML_7 

 .66 .78 .65 .64 .67 .58 .65 .77 .72 

Item QML_21 QML_23 QML_13 QML_32 QML_29 QML_16 QML_24 QML_17 QML_28 

 .76 .78 .52 .64 .64 .60 .78 .60 .71 

Item QML_25 QML_34 QML_26 QML_36 QML_31 QML_35 QML_27 QML_20 QML_33 

 .83 .66 .74 .70 .78 .68 .76 .56 .72 

IIa= Influência Idealizada atribuída; IIc= Influência Idealizada comportamentos; MI= Motivação 
Inspiracional; EI= Estimulação Intelectual; CI= Consideração Individualizada; RC= Recompensa 
Contingente; GEa= Gestão pela Excepção Activa; GEp= Gestão pela Excepção Passiva;; LF= Laissez Faire.   

 

Os coeficientes de saturação estandardizados oscilam entre .38 (item 4, GEa) e .83 

(item 25, IIa). 

Tendo por base a conclusão de que o modelo original a nove factores apresenta um 

grau pobre de aderência relativamente à estrutura de dados observada, bem como o facto 

de serem apresentados vários modelos alternativos (Bass & Avolio, 2004) em particular o 

modelo a seis factores proposto por Bass (1985), testa-se o grau de ajustamento (fit) de 

alguns destes modelos. O Quadro 6.3 apresenta os índices de adequação (fit) absolutos, 

bem como os índices de adequação comparativos, referentes ao modelo de nove factores 

em estudo, assim como a outros 9 modelos operacionalizados pelos autores. 

Os dados apresentados no Quadro 6.3 mostram que o grau de ajustamento dos 

modelos aumenta com o número de factores, apesar de nenhum atingir os critérios de 

ajustamento aceitáveis. Note-se que o modelo unidimensional é de todos o que apresenta 

um pior grau de aderência. É a partir do modelo a seis factores que o GFI atinge um valor 

superior a .80.  
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QUADRO 6.3 – AFC para os 9 modelos propostos 

Modelo χ
2 g.l. p GFI CFI TLI RMSEA ∆ χ2 

(1) 7571,40 630 <.001 .17 ,00 ,00 .166 6192.40 

(2) 1963,10 594 <.001 .73 ,80 ,79 .076 584.10 

(3) 1716.40 593 <.001 .77 .84 .83 .069 337.40 

(4) 1846.5 593 <.001 .75 .82 .81 .073 467.50 

(5) 1710.70 591 <.001 .77 .84 .83 .069 331.70 

(6) 1658.30 588 <.001 .78 .85 .84 .067 279.30 

(7) 1567.69 584 <.001 .79 .86 .85 .065 188.69 

(8) 1489.60 579 <.001 .81 .87 .86 .063 110.60 

(9) 1392.10 573 <.001 ,82 ,88 ,87 .060 13.10 

(10) 1379.00 558 <.001 .82 .88 .87 .061  

Modelo Nulo; (2) Um Factor Geral; (3) Dois Factores (activo: escalas transformacionais, RC e 
GEa / passivo: GEp e LF); (4) Dois Factores (activo construtivo: escalas transformacionais e 
RC / passivo correctivo: GEap e LF; (5) Três Factores (escalas transformacionais / escalas 
transaccionais: RC e GEa / Passivo evitante: GEp e LF); (6) Quatro Factores (activo: escalas 
transformacionais / RC / GEa / passivo evitante: GEp e LF); (7) Cinco Factores (activo: escalas 
transformacionais / RC / GEa / GEp / LF); (8) Seis Factores (Carismático/inspiracional: IIa, IIc 
e MI / EI / CI / CR / GEa /passivo evitante: GEp e LF); (9) Sete Factores Factores 
(Carismático/inspiracional: IIa, IIc e MI / EI / CI / CR / GEa / GEp / LF); (10) Nove Factores: 
IIa / IIc / MI / EI / CI / CR / GEa / GEp / LF);   GFI = Goodness of fit índex; CFI = 
Comparative fit índex; TLI = Tucker-Lewis índex; RMSA = Root-mean-square error of 
approximation; ∆χ2 = Diferença entre o valor χ 2 do modelo a 9 factores relativamente ao χ 2 
dos restantes modelos.   

 

A análise da tabela de intercorrelações (Quadro 6.4) entre os factores para os 

modelos a nove (diagonal inferior) e a seis factores (diagonal superior) apresenta valores 

elevados, respectivamente com uma média para as escalas da liderança transformacional de 

r=.69 e .70 e de r=.67 e .71 entre as escalas da liderança transformacional e a escala da 

Recompensa Contingente (RC). São de destacar três possíveis linhas de reflexão críticas. 

Em primeiro lugar, os valores associados à escala da liderança transformacional sustentam 

a sua validade de construto. Em segundo, as sub-escalas da liderança transformacional 

correlacionam-se negativamente com a escala da Gestão pela Excepção Passiva e Laissez-

Faire e positivamente com a escala da Gestão pela Excepção Activa, dando suporte parcial 

à validade discriminante. Por último, a sub-escala da Recompensa Contingente, parte 

integrante da escala da liderança transaccional, está positivamente relacionada com todas 

as sub-escalas da liderança transformacional, apresentando valores similares às 

intercorrelações entre as escalas transformacionais. 
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QUADRO  6.4 - Matriz de intercorrelações para o modelo a nove e a seis factores   

  IIa IIc MI EI CI RC GEa GEp LF PASS 

CAR    .67 .71 .72 .73   -.68 

IIa -          

IIc .78 -         

MI .79 .75 -        

EI .65 .61 .60 - .72 .69 .54   -.46 

CI .70 .64 .61 .72 - .72 .60   -.50 

RC .70 .65 .64 .69 .72 - .58   -.52 

GEa .69 .70 .64 .54 .60 .58 -   -.54 

GEp -.44 -.48 -.44 -.30 -.37 -.35 -.38 -   

LF -.68 -.67 -.64 -.52 -.52 -.58 -.58 .60 -  

PASS          - 

Diagonal Inferior: Modelo a nove factores; Diagonal superior: Modelo a seis factores. 
CAR = Carisma (IIA+IIC+MI); IIa = Influência Idealizada (atributos); IIc Influência Idealizada 
(Comportamentos); MI = Motivação Inspiracional; EI = Estimulação Intelectual; CI = Consideração 
Individualizada; RC = Recompensa Contingente; GEa = Gestão pela Excepção activa, GEp = Gestão 
pela Excepção passiva; LF = Laissez Faire PASS = Passivo(GEp + LF); todas as correlações são 
signficativas (p<.01).   
 
 
 
 
 

6.2. Estudo 2 – Re-Especificação de Modelos 

 

Justifica-se assim realizar uma re-especificação de alguns dos parâmetros dos três 

modelos, de forma a conseguir-se um melhor nível de aderência (MacCallum, 1987). 

Assim, os modelos a 6, 7 e 9 factores (Quadro 6.3) foram submetidos a uma nova análise 

(sub-amostra 2, N= 401), recorrendo-se aos índices de modificação proporcionados pelo 

AMOS, por forma a determinar quais os itens que contribuem para uma maior não 

aderência ao modelo e perceber qual o modelo com maior grau de ajustamento 

relativamente à estrutura de dados observada. Procura-se assim, eliminar apenas os itens 

que mais contribuam para as elevadas correlações entre escalas e que colocam em causa a 

sua relativa independência, sem se alterar substancialmente o modelo original.  

A análise dos índices de modificação reportados mostra que um aumento 

significativo do grau de ajustamento dos modelos está associado a duas alterações 

estruturais: (1) a eliminação de um item a cada um dos factores e; (2) a possibilidade dos 

erros associados aos itens 18 e 25 também se correlacionarem. Os itens que mais 
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contribuem para uma não aderência ao modelo e que apresentam loadings elevados em 

diferentes escalas são os seguintes: IIa - 10 – «Faz-nos sentir orgulho por ter o Pelotão 

consigo»; IIc – 23 – «Toma decisões éticas e morais com bases em princípios»; MI- 13 – 

«Estabelece padrões elevados de exigência»; EI – 1 – «Procura diferentes pontos de vista 

para a resolução de problemas»; CI - 29 – «Tem em conta que os elementos do Pelotão têm 

necessidades, capacidades e aspirações diferentes»; RC - 11 – «Indica quem é o 

responsável pela execução e condução de uma tarefa»; GEa- 27 – «Direcciona a atenção 

para os erros de forma a alcançar os objectivos»; GEp- 17 – «Mostra ser um forte defensor 

da máxima ‘enquanto funcionar deixa andar’»; LF- 7 – «Está ausente quando é necessário». 

Uma vez que qualquer uma destas alterações é teoricamente plausível, propõe-se 

testar os três modelos alternativos sobre a sua estrutura interna a 27 itens. Representam-se 

na Figura 6.1 e 6.2, o modelo a seis e nove factores respectivamente.  

 

FIGURA 6.1 – Diagrama estrutural a seis factores 

 

Legenda: 
IIa + IIc + MI (Carismático/inspiracional) - Itens 2, 6, 9, 14, 18, 21, 25, 26, 34;  
EI (Estimulação Intelectual) - Itens 30, 32, 36;  CI (Consideração Individualizada) - Itens 15, 19, 31;  
RC (Recompensa Contingente) - Itens 8, 16, 35; GEa (Gestão Excepção Activa) - Itens 4, 22, 24;  
GEp + LF (passivo evitante) - Itens 3, 5, 12, 20,28, 33. 
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FIGURA 6.2 – Diagrama estrutural a nove factores 
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Com a nova estrutura de itens, cada um dos modelos foi sujeito a uma nova análise 

confirmatória de primeira ordem (Quadro 6.5).   

Em síntese, a estimação do modelo a 9 factores agregando 27 itens é aquele que 

apresenta maior grau de adequação, com índices comparativos de .90 (GFI), .94 (CFI), .93 

(TLI) e .050 (RMSA), embora os valores obtidos para o modelo a 7 factores estejam 

próximos dos esperados (GFI= .89). O grau de aderência absoluto do modelo continua a 

ser estatisticamente significativo (χ
2 (287)= 576.7, p<.001), o que de alguma maneira reflecte 

a elevada sensibilidade do teste à dimensão da sub-amostra 2. Porém, a comparação do 

grau de ajustamento do modelo inicial com o actual, evidência que a re-especificação 

Legenda: 
IIa (Influência Idealizada– Atributos) - Itens 18, 21, 25; IIc (Influência Idealizada– Comportamentos) - Itens 6, 14, 34; 
MI (Motivação Inspiracional) - Itens 2, 9, 26; EI (Estimulação Intelectual) - Itens 30, 32, 36; 
CI (Consideração Individualizada) - Itens 15, 19, 31; RC (Recompensa Contingente) - Itens 8, 16, 35; 
GEa (Gestão Excepção Activa) - Itens 4, 22, 24; GEp (Gestão Excepção Passiva) - Itens 3, 12, 20;  
LF (Laissez Faire) - Itens 5, 28, 33. 

 



PARTE II - CONHECIMENTO TÁCITO E LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL: 
TRANSACCIONAL: PROCEDIMENTOS DE ADAPTAÇÃO 

 

 - 300 - 

reduziu significativamente a discrepância entre o modelo e os dados observados (∆χ
2 

(271)=802.3, p<.000). Neste sentido, pode não considerar-se como estabelecida de forma 

“universal”, uma vez que os modelos testados de acordo com uma estratégia confirmatória 

(Quadro 6.5), foram rejeitados por não terem inicialmente mostrado um grau de fit 

aceitável. 

QUADRO 6.5 – AFC para os modelos a 6, 7 e 9 factores a 27 itens 

Modelo χ
2 g.l. p GFI CFI TLI RMSEA ∆ χ2 

(1) 741.1 308 <.001 .87 .90 .89 .060 164.4 

(2) 626.1 302 <.001 .89 .93 .92 .050 49.4 

(3) 576.7 287 <.001 .90 .94 .93 .050 - 

(1) Seis Factores (Carismático/inspiracional: IIa, IIc e MI / EI / CI / CR / GEa /passivo evitante: GEp e 
LF); (2) Sete Factores Factores (Carismático/inspiracional: IIa, IIc e MI / EI / CI / CR / GEa / GEp / LF); 
(3) Nove Factores: IIa / IIc / MI / EI / CI / CR / GEa / GEp / LF); GFI = Goodness of fit índex; CFI = 
Comparative fit índex; TLI = Tucker-Lewis índex; RMSA = Root-mean-square error of approximation. 

 

O processo de re-especificação segue desta forma uma estratégia exploratória. 

Assim, a conclusão obtida deve ser considerada provisória até que seja validada, num 

segundo estudo confirmatório, com uma amostra independente.  

 

6.3. Estudo 3 – Confirmação do Modelo a nove Factores (27 itens) 

 
Conduziu-se um terceiro estudo com uma diferente amostra (sub-amostra 3, 

N=248), com o objectivo de confirmar os resultados obtidos pela análise factorial 

confirmatória no estudo 2 para o modelo a 9 factores (27 itens). O modelo obtém 

novamente os critérios de ajustamento considerados como adequados (χ2 = 385.3, g.l. 287, 

p<.001, N = 243, GFI = .90, CFI =.97, TLI = .96, RMSA = .037). A estrutura 

anteriormente encontrada no estudo inicial é claramente replicada com uma amostra 

independente, dando suporte a uma estrutura de primeira ordem para o QML. Os 

coeficientes de saturação estandardizados estimados com base neste modelo para o estudo 

2, estudo 3 e estudo realizado pelos autores (Avolio & Bass, 2004) constam no Quadro 6.6 

Como pode ser observado os valores não diferem significativamente entre os três estudos, 

apenas o item 4 relativo à escala da Gestão pela Excepção Activa apresenta os valores mais 

baixos de todo o questionário (.38 – estudo 2; .40 – estudo 3) e apenas 6 dos 27 itens 

apresentam valores inferiores a .70 em ambas as sub-amostras.  
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QUADRO 6.6 – Coeficientes de saturação estandardizados dos 27 itens do QML para o Estudo 2 (N2=401), 
Estudo 3 (N3=248) e Estudo de Bass & Avolio (2003) (N=4376) 

*Valores entre parêntesis curvos são relativos ao estudo 3; **Valores entre parêntesis rectos são relativos ao 
estudo Bass & Avolio (2003); IIa - Influência Idealizada (Atributos); IIc - Influência Idealizada (Comportamentos); 
MI - Motivação Inspiracional; EI - Estimulação Intelectual; CI - Consideração Individualizada; RC - Recompensa 
Contingente; GEa - Gestão Excepção Activa; GEp - Gestão Excepção Passiva; LF – Laissez-Faire 

 
Analisa-se algumas das propriedades psicométricas associadas ao QML, por 

apresentarem algumas preocupações.  Como pode ser observado no Quadro 6.7 o valor dos 

coeficientes alfas relativos ao estudo 2 (sub-amostra 2, N=401) e ao estudo 3 (sub-amostra 

3, N=248) são na sua generalidade adequados para as nove escalas e para os 3 índices 

adicionais, excepto para a escala da gestão pela excepção activa (GEa), que apresenta em 

ambos os estudos um valor de .61.   

   
QUADRO 6.7 - Estatísticas descritivas e coeficientes de fidelidade para os itens do QML  

 
Estudo 2 
(N2=401) 

Estudo 3 
(N3=248) 

Estudo original 
(N=4376)* 

 M SD α M SD α M SD α 

IIa 3.5 .88 .75 4.4 .66 .69 2.93 .82 .77 
IIc 3.7 .76 .73 4.1 .68 .69 2.73 .76 .70 
MI 3.7 .70 .71 4.1 .85 .85 2.97 .79 .83 
EI 3.2 .69 .70 3.8 .86 .83 2.76 .75 .75 
CI 2.9 .80 .73 4.0 .89 .84 2.78 .88 80 
RC 3.1 .77 .68 3.7 1.01 .85 2.84 .78 .73 
GEa 3.5 .72 .61 3.9 .69 .61 1.67 .92 .74 
GEp 2.9 .79 .73 1.8 .81 .80 1.02 .79 .70 
LF 2.3 .79 .72 1.5 .65 .74 .66 .72 .74 
Ef 3.6 .76 .82 4.4 .63 .80 2.78 .94 .84 
Sat 3.5 .89 .70 4.2 .92 .74 3.09 .78 .84 
EA 3.2 .83 .80 4.0 .88 .78 3.09 .91 .84 

    *Avolio & Bass (2004) 

               Factor  
Item           IIa 

               Factor  
Item          IIc 

             Factor  
Item          MI 

               Factor  
 Item         EI 

             Factor  
Item         CI 

IIa 18  .67 (.53)* [.67]**  

IIa 21  .78 (.72)  [.80] 

IIa 25  .87 (.92)  [.48] 
 

IIc 6     .62 (.61) [.53] 

IIc 14   .80 (.73) [.77] 

IIc 34   .67 (.64) [.74] 

MI  2   .59 (.80) [.72] 

MI  9   .67 (.82) [.74] 

MI 26  .76 (.80) [.74] 
 

EI 30   .63 (.82) [.76] 

EI 32   .63 (.77) [.73] 

EI 36   .72 (.77) [.59] 
 

CI 15  .64 (.75) [.67] 

CI 19  .66 (.72) [.56] 

CI 31  .77 (.91) [.70] 
 

                       Factor 

Item                  RC 

                        Factor 

Item                  GEa 

                       Factor 

Item               GEp 

                 Factor 

Item                  LF 

RC  8        .66  (.85) [.45] 

RC 16       .60  (.71) [.63] 

RC 35       .68  (.85) [.65] 
 

GEa   4     .38  (.40) [.70] 

GEa  22    .60  (.61) [.68] 

GEa  24    .82  (.82) [.69] 
 

GEp  3    .70  (.73) [.65] 

GEp 12   .79  (.74) [.83] 

GEp 20    .57  (.80) [77] 
 

LF   5       .56  (.68) [.70] 

LF  28       .74  (.82) [.62] 

LF  33       .73  (.63) [.65] 
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Apresenta-se na diagonal inferior da matriz de intercorrelações os resultados 

relativamente ao estudo 2 (sub-amostra 2, N= 401) e na diagonal superior, os resultados do 

estudo 3 (sub-amostra 3, N=248) (Quando 6.8). São também apresentados entre parêntesis 

os valores relativos ao estudo de Avolio & Bass (2004) para o modelo a 9 factores. Os 

valores médios das correlações entre as cinco escalas da liderança transformacional são 

elevados (.62, N= 401; .64, N= 248) e similares às intercorrelações apresentadas para o 

estudo do QML 5X (.65, N= 4376, Avolio & Bass, 2004) e para o QML 5R (Bass & 

Avolio, 1990), podendo ser interpretadas como evidência da validade convergente desta 

escala. Comparativamente ao estudo 1, embora menores, continuam ainda a existir 

correlações elevadas e significativas entre a escala da Recompensa Contingente (RC) e 

cada uma das cinco escalas da liderança transformacional (.67, estudo 1; .62, estudo 2; .64, 

estudo 3). Obtiveram-se correlações negativas entre as escalas transformacionais e as 

escalas da Gestão pela Excepção Passiva (GEp) e Laissez-Faire (variando entre -.28 e -.63 

no estudo 2; entre  -.31 e -.46 no estudo 3), interpretadas como evidência da validade 

discriminativa destas escalas.  

As escalas da Gestão pela Excepção Passiva (GEp) e Laissez-Faire (LF) estão 

positivamente correlacionadas. Contrariamente ao que era esperado, a escala Gestão pela 

Excepção Activa (GEa) apresenta correlações médias positivas, com as escalas da liderança 

transformacional, principalmente no estudo 2 (.59) e .38 no estudo 3. Este dado pode, por um 

lado, traduzir a especificidade da amostra no que comporta às sub-variáveis instrução e 

comando e à forma como são interpretados os procedimentos de verificação e controlo dos 

erros, ou levar à eventualidade da reformulação de alguns dos itens da escala Gestão pela 

Excepção Activa (GEa).  
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QUADRO 6.8 - Matriz de intercorrelações para o modelo a nove factores e 27 itens (N2=401; N3=248) 

  

  IIa IIc MI EI CI RC GEa GEp LF Ef Sat EA 

IIa  .49 .44 .45 .51 .35 .47 -.42 -.44 .59 .48 .53 

IIc .70 (.67)*  .62 .66 .63 .77 .40 -.35 -.46 .69 .58 .69 

MI .69 (.70) .67 (.70)  .65 .65 .72 .26 -.31 -.40 .65 .66 .69 

EI .62 (.68) .59 (.62) .60 (.61)  .74 .72 .36 -.38 -.40 .68 .70 .81 

CI .68 (.75) .59 (.61) .61 (.62) .69 (.71)  .64 .41 -.42 -.45 .70 .63 .78 

RC .59 (.71) .57 (.64) .61 (.66) .62 (.65) .71 (-73)  .18 -.28 -.35 .63 .66 .73 

GEa .67 (.10) .62 (.02) .56 (-.09) .54 (-.02) .57 (-.13) .48 (-.02)  -.28 -.29 .47 .34 .42 

GEp -.41 (-.37) -.40 (-28) -.36 (-.30) -.28 (-.34) -.36 (-.34) -.32 (-.34) -.40 (.09)  .53 -.46 -.33 -.41 

LF -.63 (-.50) -.60 (-.35) -.57 (-.38) -.50 (-.42) -.47 (-.45) -.51 (-.47) -.54 (-.08) .48 (.62)  -.51 -.37 -.42 

Ef .70 (.74) .70 (.59) .69 (.64) .72 (.65) .66 (.72) .61 (.67) .67 (-.07) -.36 (-.35) -.59 (-.45)  .70 .73 

Sat .70 (.76) .61 (.59) .65 (.65) .69 (.65) .66 (.72) .60 (.70) .58(-.07) -.28 (-.45) -.57 (-.58) .80 (.74)  .71 

EA .70 (.77) .62 (.56) .68 (.62) .73 (.65) .72 (.74) .65 (.68) .59 (-.15) -.32 (-.41) -.52 (-.54) .81 (.74) .80 (.82)  

 

IIa = Influência Idealizada (atributos); IIc Influência Idealizada (Comportamentos); MI = Motivação Inspiracional; EI = Estimulação Intelectual; CI = Consideração Individualizada; 

RC = Recompensa Contingente; GEa = Gestão pela Excepção activa, GEp = Gestão pela Excepção passiva; LF = Laissez Faire; todas as correlações são significativas (p<.01).  Na 

diagonal inferior da matriz são apresentados os resultados relativos ao estudo 2 (Sub-amostra 2, N2= 401), enquanto que na diagonal superior são relativos ao estudo 3 (Sub-amostra 

3, N=248). *Os valores entre parêntesis são relativos ao estudo de Avolio & Bass (2004). TRF= Liderança Transformacional; TRS= Liderança desenvolvimentista/Transaccional; 

CE= Liderança Correctiva evitante. Todos os valores são estatisticamente significativos para p<.01.  
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Os valores elevados das correlações entre as escalas Recompensa Contingente e 

Gestão pela Excepção Activa com as escalas da liderança transformacional, leva-nos a 

questionar a sua validade discriminante. Quando o ajustamento (fit) de um modelo é 

adequado e as suas escalas apresentam problemas relativos à validade discriminante, 

poderão existir factores de ordem superior que contribuam para as elevadas correlações 

entre os factores (Marsh & Hocevar, 1985). Foram testados 3 modelos de ordem superior 

propostos pelos autores nas sub-amostras 2 (N=401) e 3 (N=248) (Avolio et al., 1999, cit. 

por Avolio et al. 2004) (Quadro 6.9): 1) dois factores de ordem superior não 

correlacionados, designados por liderança activa construtiva (IIa, IIc, MI, EI, CI e CR) e 

por liderança passiva correctiva (GEa, GEp e LF); 2), dois factores correlacionados 

designados por liderança transformacional (IIa, IIc, MI e EI), liderança 

desenvolvimentista/transaccional (CI e RC) e um terceiro factor não correlacionado 

designado de passivo correctivo (GEa, GEp e LF); 3), três factores correlacionados 

designados por liderança transformacional (IIa, IIc, MI, EI, CI), liderança transaccional 

(CR, GEa) e liderança passiva-evitante (GEp e LF). Como pode ser observado no Quadro 

6.9, apesar do valor de GFI ser ligeiramente inferior a .90 na sub-amostra 3, o Modelo 3 é 

o que atinge o melhor ajustamento.  

 

QUADRO 6.9 – AFC para três modelos de ordem superior 

Modelo χ
2 g.l. p GFI CFI TLI RMSEA 

(1) 689.2 (1101.4) 315 (315) <.001 .83 (.85) .89 (.84) .88 (.82) .069 (.079) 

(2) 681,7 (1071.6) 314 (314) <.001 .84 (.85) .89 (84) .88 (.82) .078 (.078) 

(3) 437.6 (532.0) 310 (310) <.001 .89 (.91) .96 (.95) .95 (.94) .044 (.045) 

Dois factores não correlacionados [liderança activa construtiva (IIa, IIc, MI, EI, CI e CR) / liderança passiva correctiva 
(GEa, GEp e LF)]; 2) Dois factores correlacionados [liderança transformacional (IIa, IIc, MI e EI) / liderança 
desenvolvimentista/transaccional (CI e RC)] e um terceiro factor não correlacionado [passivo correctivo (GEa, GEp e 
LF)]; 3) três factores correlacionados [liderança transformacional (IIa, IIc, MI, EI,CI) / liderança transaccional 
(CR,GEa) / liderança correctiva evitante (GEp e LF)]; GFI = Goodness of fit índex; CFI = Comparative fit índex; TLI = 
Tucker-Lewis índex; RMSA = Root-mean-square error of approximation. Os valores apresentados entre parêntesis são 
relativos à sub-amostra 2 (N2=401) e os restantes relativos à sub-amostra 3 (N3=248).  

 
Representam-se na Figura 6.3 o Modelo 3 de 2ª ordem a nove factores (sub-

amostra 3, N= 248). Os resultados mostram que o factor liderança passivo evitante 

(PA_EV) é claramente distinto dos outros dois factores de ordem superior. As 

intercorrelações entre o factor liderança transformacional (TRF) com o factor liderança 

transaccional (TRS) é de .94 e de -.83 com o factor liderança passivo-evitante (PA_EV).  
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O factor liderança transaccional (TRS) correlaciona-se negativamente com o 

factor liderança passivo-evitante (PA_EV) (-.69).  O item a4 da escala GEa é o que 

apresenta o peso mais baixo da escala total. 

 

FIGURA 6.3 – Diagrama estrutural 2ª ordem a nove factores (sub-amostra 3, N= 248) 
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Os dados apresentados nos pontos anteriores mostram que o modelo de primeira 

ordem a nove factores é o que apresenta os melhores índices de ajustamento, apesar dos 

problemas relativos à validade discriminante. 

χ
 2= 437.6; gl= 310; RMSA= .04 
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O modelo de segunda ordem, com três factores correlacionados (liderança 

transformacional, liderança transaccional e liderança passiva evitante), explica as 

elevadas correlações entre as escalas da liderança transformacional e transaccional, 

acentuando a validade discriminativa destas escalas. Este resultado mostra que a escala 

GEa carece de alguns refinamentos em estudos posteriores. O valor alfa (.61) relativo à 

consistência interna desta escala, abaixo dos critério sugerido por Nunnally (1978), 

reforça a conclusão apresentada.  

Na globalidade, a matriz de intercorrelações (Quadro 6.8) confirma os resultados 

já encontrados com o MLQ 5R e com o MLQ 5X e que são centrais na Teoria da “Banda 

Larga” de Liderança: (1) as escalas da liderança transformacional correlacionam-se 

positiva e significativamente com as variáveis critério: Eficácia (Ef), Satisfação (Sat) e 

Esforço Adicional (EA); (2) a recompensa contingente relaciona-se positivamente com as 

variáveis critério, embora em menor grau que as escalas relativas à liderança 

transformacional; (3) as escalas GEp e LF correlacionam-se negativamente com a Ef, Sat 

e EA. Apenas a correlação ainda elevada da GEa com as 3 variáveis critério, não está de 

acordo com o preconizado pela teoria. Apesar de tudo, as três variáveis critério 

correlacionam-se, em primeiro lugar, com as escalas transformacionais, seguido das 

transaccionais e só depois com a que representa uma liderança passiva (LF).   

    Para Avolio & Bass (2004) as elevadas correlações entre as escalas 

transformacionais e transaccionais são esperadas por três razões: (1) a liderança 

transformacional e transaccional representa formas positivas activas de liderança; 2) 

diversos estudos têm vindo a mostrar que os líderes são simultaneamente 

transformacionais e transaccionais; e (3) a consistência de comportamentos de troca 

(transaccionais) com base no consentimento mútuo gera confiança entre os líderes e os 

seguidores e são a base da liderança transformacional. 


