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RESUMO 

 

A tecnologia vem transformando a administração nas organizações. O avanço da 

tecnologia da informação tem exercido uma relevante função na administração,  

dispondo-se como uma importante ferramenta de gestão e controle para as empresas, 

contribuindo para o cenário competitivo. Apesar de todos os ganhos ofertados pelos 

sistemas de informação, a empresas, seus gestores e a violação de sistemas de 

informação podem levar efeitos negativos aos resultados dessas organizações. Este 

estudo tem o objetivo de  investigar quais são as relações entre a Liderança Autêntica 

e do Desengajamento Moral quanto à Intenção de Violação de Políticas de Segurança 

da Informação. Esta pesquisa fundamenta-se em uma abordagem de investigação 

quantitativa com um corte transversal único, a amostra compõe-se de 201 

questionários respondidos e validados. Para os testes de hipóteses do estudo, foi 

realizada a análise de equações estruturais, ao modelo de pesquisa proposto.  Os 

resultados apresentados confirmam que o Desengajamento Moral influencia, 

positivamente, na Intenção de Violação de Política de Segurança da Informação, a 

Liderança Autêntica como fator antecedente de Intenção de Violação de Política de 

Segurança da Informação não apresentou efeito.  

Palavras Chaves: Liderança Autêntica. Desengajamento Moral. Tecnologia da 

Informação. Segurança da Informação. Violação de Políticas de Segurança da 

Informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The technology has been transforming management into organizations.The 

development of information technology has played an important role in the 

administration, as an important tool of management and control for the companies, 

contributing to the competitive scenario. Although, all the gains offered by information 

systems to companies and their managers, the violation of information systems, can 

have negative effects on the results of these organizations.This research have aims to 

investigate the relationship between authentic leadership and moral disengagement in 

relation of violating information security policies. Based on a quantitative research 

approach with a single cross-section, the sample consists of 201 questionnaries 

answered and validated. For the hypothesis tests of the study, the analysis of structural 

equations was performed, to the proposed research model. The results presented 

confirm that Moral Disengagement influences positively the Intention of Violation of 

Information Security Policy, the Authentic Leadership as antecedent factor of Intention 

of Violation of Information Security Policy had no effect. 

 

Keywords: Authentic Leadership, Moral Disengagement, Information Technology, 

Information Security, Violation of Information Security Policies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

SUMÁRIO 

 

 

 
1 – INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 11 

1.1 Objetivos ....................................................................................................... 15 

1.1.1 Objetivo Geral ....................................................................................... 15 

1.1.2 Objetivos Específicos ................................................................................ 15 

1.2 Justificativa ................................................................................................... 16 

2 - REFERENCIAL TEÓRICO .................................................................................. 17 

2.1 Compliance ................................................................................................... 17 

2.2 Violação de Política de Segurança de Informação ....................................... 18 

2.3 Desengajamento Moral ................................................................................. 27 

2.4 Liderança ...................................................................................................... 33 

2.5 Liderança Autêntica ...................................................................................... 37 

3- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ................................................... 43 

3.1 Instrumento de Medida ................................................................................. 44 

3.2 Coleta de Dados ............................................................................................ 52 

3.3 Dimensionamento da Amostra ..................................................................... 53 

3.4 Técnicas Estatísticas ..................................................................................... 53 

3.5  Descrição e Análise Descritiva .................................................................... 54 

3.5.1 Perfil da Amostra ....................................................................................... 54 

3.5.2 Análise Descritiva das Escalas .................................................................. 57 

4 - ANÁLISE DOS RESULTADOS ............................................................................ 66 

4.1 Discussão dos Resultados ............................................................................. 66 

5- CONCLUSÃO .......................................................................................................... 69 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 73 

 

 

 

 

 
 



11 

 

1 – INTRODUÇÃO 
 

 

A sociedade moderna se tornou dependente de sistemas de tecnologia da 

informação de uma forma geral (SAFA et al., 2018). As organizações, sejam elas de 

classe econômica, política, militar e/ou legal, tornam-se cada vez mais globais e 

interligadas, e o uso das Tecnologias de Informação se faz necessário como 

ferramenta de gerenciamento eficaz e confiável, aumentando produtividade e 

garantindo agilidade na troca das informações (FLOWERDAY; TUYIKEZE, 2016). 

 

Nas últimas décadas, a maioria das organizações implantaram algum tipo de 

sistema tecnológico, o que ocasionou a dependência dos Sistemas de Tecnologia da 

Informação (STANTON et al., 2005). 

  

Esta crescente dependência dos sistemas de informação ocasionou a 

vulnerabilidade das informações confidenciais das instituições, pois os sistemas 

criados para bloquear o vazamento, ou uso indevido das informações, podem não 

acompanhar, na mesma velocidade o volume de violações desses sistemas 

(WARKENTIN; WILLISON, 2009). 

 

As violações de política de acesso são problemas crescentes com custos 

substanciais para as organizações, os programas de Compliance e política de 

segurança da informação têm sido sugeridos como meio de redução destas rupturas 

na gestão de  organizações (VANCE et al., 2015). 

 

 A segurança da informação envolve controles específicos desenvolvidos para 

proteger as informações de cópias não autorizadas, perdas, destruição, venda ou até 

mesmo o uso indevido dos dados (BÉLANGER et al.,, 2017). 

 

As preocupações com a segurança e a privacidade das informações 

aumentaram, proporcionalmente, em todo o mundo, com o crescimento e avanço do 

uso de sistemas de informação nas empresas (SIPONEN, 2005; MILTGEN; SMITH, 

2015).  
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Segundo D’Arcy et al., (2009), a preocupação com a privacidade de 

informações surgiu na década de 1970, desde, então, essa preocupação aumentou, 

dada a proporção do uso de sistemas de informação nas organizações. 

 

Nas últimas décadas, ocorreram desvios de comportamentos éticos e morais 

dentro das mais diversas organizações, sejam públicas, privadas ou até mesmo a do 

terceiro setor, e a fim de mudar este cenário, muitas revisaram suas políticas internas 

com o objetivo de evidenciar perante acionistas, clientes e colaboradores, o 

compromisso com a ética e moral (AVOLIO; GARDER, 2005). 

 

As políticas de segurança contêm diretrizes detalhadas para o uso adequado e 

recursos organizacionais de segurança da informação. Respectivamente, as políticas 

de segurança contam com o mesmo mecanismo subjacente que as leis da sociedade: 

fornecer conhecimento sobre conduta inaceitável e a ameaça de punição por 

comportamento ilícito (D’ARCY et al., 2009). 

 

Há organizações que trabalharam na revisão de suas políticas e em seus 

modelos de gestão devido a casos como: corrupção financeira, venda de informações, 

formação de quadrilhas cibernética e violação de políticas cometidos por executivos, 

gestores e colaboradores, fatos ocorridos em empresas de diversos países 

(LUTHANS; AVOLIO, 2003). 

 

Nos níveis operacionais das organizações, também ocorrem desvios de 

conduta por parte dos colaboradores, poucas vezes, são relatados e muitas destas 

violações são causados por funcionários desmotivados; as empresas, por sua vez, 

evitam divulgar esses problemas internos temendo publicidade negativa que poderia 

prejudicar sua imagem ou até preço das ações no mercado (D’ARCY et al., 2009). 

 

Em algumas organizações, há a falta de conscientização sobre políticas de 

segurança e que podem ocasionar a negligência aos sistemas de informação, a 

resistência às normas internas, apatia e malícia  são as  causas possíveis de violação 

do sistema de segurança da informação por parte dos colaboradores nas 

organizações (SAFA et al., 2018). 
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A falta de conhecimento dos usuários é apresentada também como risco à 

segurança de informação das organizações, ou seja, o funcionário se torna ameaça 

de violação dada a sua pouca instrução; a falta de instrução pode levar os 

colaboradores a ações imprudentes, por falta de conhecimento, o que deixa a 

segurança de informação vulnerável. (SIPONEN, 2005; JUSOH, 2006) 

 

Dados os escândalos organizacionais, vulnerabilidade na conduta de gestores 

e colaboradores, a falta de confiança na alta gestão em empresas de diversos 

segmentos, tamanhos ou localizações, estimula-se a ascensão de um outro modelo 

de liderança: Liderança Autêntica, a fim de restaurar a confiança em todos os níveis 

de gestão das organizações. (LUTHANS; AVOLIO, 2003; AVOLIO; GARDNER, 2003; 

WALUMBWA et al.,2008). 

 

A liderança autêntica está baseada nas relações de líder, seus liderados e seus 

pares, ou seja, estabelece relação de confiança dos colaboradores para com seu líder,  

e esta relação é suportada pela transparência, confiança, integridade, ética e moral. 

(AVOLIO; GARDNER, 2003; LUTHANS; AVOLIO, 2003; WALUMBWA et al., 2008). 

 

 A liderança é considerada um fenômeno fundamental na criação de valor nas 

empresas, tanto no desenho de processos, quanto no comportamento dos 

colaboradores, pois ,por meio da influência, é possível fazer com que os funcionários 

executem, de forma eficaz, as políticas e estratégias definidas pela organização, 

sempre com o objetivo de trazer bons resultados à organização (BENEVIDES, 2010; 

FONSECA et al., 2014). 

 

 Avolio e Gardner (2005) argumentaram que a liderança autêntica inclui uma 

perspectiva moral caracterizada por elevados padrões éticos que orientam a tomada 

de decisões e o comportamento dos colaboradores.  

 

Quando não há influência positiva da liderança, pode haver desvio 

comportamental por partes dos colaboradores, e os líderes passam a não mais 

inspirar em seus comportamentos, desta forma é possível identificar atitudes não 

favoráveis por parte dos subordinados aos resultados das companhias (BENEVIDES, 

2010; MOORE, 2015). 



14 

 

 

 Quando os líderes não mais influenciam, os colaboradores e suas atividades 

desenvolvidas atribuem sobrecarga relacionada à segurança da informação, à 

complexidade e à incerteza dos processos organizacionais,  uma nova perspectiva 

sobre o ambiente de trabalho surge (BENEVIDES, 2010) 

 

 Essa nova perspectiva, sobre a empresa, baseia-se em fatores que 

promovem comportamento não conformes, por parte dos funcionários, e inspiram 

racionalizações cognitivas de tal comportamento (BENEVIDES, 2010; D’ARCY et al., 

2014; FONSECA et al., 2014). 

 

Geralmente, os desvios de comportamento das pessoas estão relacionados 

aos  Desengajamento Moral, explicado pelo psicólogo canadense Albert Bandura, 

pela perspectiva da Teoria Social Cognitiva (Azzi, 2011). Desde a década de 1970,  

Bandura tem desenvolvido artigos sobre visão sociocognitiva, nesta trilha de estudos, 

o desengajamento moral passa a explicar atitudes e comportamentos que causam nas 

outras pessoas algum tipo de sofrimentos, sem que o executor se autocondene por 

suas ações errôneas (AZZI, 2011; MOORE 2015). 

 

 A Teoria do Desengajamento Moral tem sido usada para explicar por que os 

indivíduos se envolvem em comportamentos inadequados, quando eles entendem 

que é errado fazê-lo (BANDURA, 1996). 

 

 Segundo Moore (2015) o desengajamento moral refere-se a um conjunto de 

oito mecanismos cognitivos que desacoplam os padrões morais internos de suas 

ações, que justificam ou facilitam o comportamento antiético das pessoas perante a 

sociedade  em que convive.   

 

 O ambiente de trabalho pode provocar e ou induzir comportamentos imorais 

dos colaboradores, quando postos em situações desfavoráveis, comportamentos 

como: improdutividade, descumprimento de políticas, maquiavelismo e desvio de 

condutas; os funcionários podem racionalizar ou justificar seu comportamento imoral 

com base nas condições de trabalho dispostas pela empresa (BANDURA et al., 2000;  

D’ARCY et al., 2014; MEDEIROS, 2017) 
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Assim, formula-se a seguinte questão de pesquisa: Qual o efeito do 

desengajamento moral e da liderança autêntica no comportamento de violação de 

políticas de segurança da informação? 

 

1.1 Objetivos 
 

1.1.1 Objetivo Geral 
 

• Analisar os fatores antecedentes da violação de políticas de segurança de 

informações. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 
 

• Examinar a relação entre liderança autêntica e violação de políticas de 

segurança de informações; 

• Analisar a relação entre desengajamento moral e violação de políticas de 

segurança de informações; 
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1.2 Justificativa 
 

As violações da política de acesso do sistema pelos funcionários representam 

um problema crescente que cria enormes riscos e custos para organizações. (VANCE 

et al., 2015). Um dos cenários comuns de violação de políticas ocorre quando 

invasores acessam informações restritas em permissão, o que infringe as regras 

estabelecidas nas políticas organizacionais (VANCE et al., 2015). 

 

Os desvios de comportamentos podem ser associados a locais de trabalhos 

com condições de trabalho estressante, servindo de recursos para atos 

transgressores, ou seja, para justificar como modo de lidar com problemas 

desencadeados pelo ambiente. (D'ARCY; HERATH; SHOSS, 2014). 

 

As violações de dados restritos podem resultar em roubo de identidade, fraude, 

roubo de propriedade intelectual e grandes consequências financeiras às 

organizações (VANCE et al., 2015).  

 

Um estudo relatou que na Coreia do Sul, um funcionário do Standard Chartered 

Bank, da Coreia, obteve ilegalmente dados de 130.000 clientes, por meio de acesso 

à rede da empresa e compartilhou os dados com os vendedores de uma outra 

companhia de seguros. Como resultado, a reputação do Standard Chartered Bank foi 

severamente prejudicada, e a empresa fez grandes pagamentos a seus clientes como 

resultado de ações judiciais e penalidades incorridas. Casos como este, reflete a 

importância das organizações em adotarem medidas adequadas de segurança para 

protegerem os dados do cliente (CHUA et al., 2018). 

 

Segundo um relatório das Nações Unidas, há muitos danos econômicos que 

chegam a dezenas de bilhões de dólares causados nas empresas por desvios na 

segurança da informação (D’ARCY et al., 2009). 
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2 - REFERENCIAL TEÓRICO  
 

 

2.1 Compliance 
 

 O Compliance se estabelece como um conjunto de boas práticas diretamente 

ligado às organizações, práticas essas relacionadas com ações, cumprimento, 

fiscalização e o respeito à ética, valores morais e sociais, restrições e cumprimentos 

das políticas estabelecidas, ligadas também ao estabelecimento das leis. (PESTANA, 

2016).  

 

 O Compliance surgiu em instituições financeiras dos Estados Unidos, mas 

logo se transformou em mecanismo regulatório setorial: os muitos casos de fraudes e 

de corrupção recorrentes nas organizações, a necessidade de transparência da alta 

gestão, a confiabilidade de novos investimentos, a proteção dos investidores, 

empregados e credores fizeram com que o compliance logo se expandisse para 

muitos modelos organizacionais (SILVA; COVAC, 2015). 

 

As normas estabelecidas no compliance podem se referir a várias perspectivas 

de processos em negócios, incluindo o comportamento do processo, ou seja, fluxo de 

controle, dados, tempo, recursos, parcerias, entre outros. A conformidade dos 

processos de negócios necessita de proteção para as várias fases que uma empresa 

pode passar (KNUPLESCH; REICHERT; KUMAR, 2017). 

 

 Para Santos et al., (2012), o compliance está relacionado ao poder que 

estabelece o controle de cultura, valores, processos e políticas, e a liderança tem 

papel fundamental para que os sistemas de controle ocorram. 

 

 Para Verissimo (2017), o compliance tem dois objetivos principais: o primeiro 

é promover uma cultura positiva, ética, na empresa, construindo a marca, aumentando 

os lucros e o orgulho dos empregados em fazer parte dela, e o segundo objetivo é a 

proteção dos riscos organizacionais que vão além das investigações e ações penais, 

e trazem abalo à imagem e ao valor das ações da empresa no mercado. 
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 A norma ISO37001:2016 propõe a implantação de políticas anticorrupção, o 

que pode garantir uma política de compliance mais ampla, e o sistema de 

administração que o suporta auxiliar a organização a evitar ou diminuir os custos, 

riscos e danos envolvidos na corrupção, a promover a confiança da empresa para o 

mercado (VERÍSSIMO, 2017). 

 
2.2 Violação de Política de Segurança de Informação 
 

A proteção das informações, por meio das tecnologias da informação, está se 

tornando uma questão mais séria no mundo, conforme tem aumentado a quantidade 

de compartilhamento de conhecimento e transações on-line entre indivíduos e 

organizações (BARLOW et al., 2013). 

 

Crescentes também foram as ameaças aos sistemas de informação: vírus, 

probabilidade de intrusão, roubo, espionagem, os malwares e entre outros, o que pode 

vir a pôr em risco a confiabilidade da organização, juntamente sua integridade e 

possivelmente afetar todas as informações das companhias e seus sistemas de 

informação. (AURIGEMMA; PANKO, 2012).  

 

O uso indevido de informações organizacionais pelos colaboradores podem 

ocasionar problemas relevantes de segurança da informação e levar as empresas à 

perda de credibilidade e danos monetários (CHUA; WONG; LOW; CHANG, 2018). 

 

O roubo de grandes somas de dinheiro, por meio do uso indevidos de 

tecnologias, no local de trabalho, também se soma aos riscos para segurança; outra 

grande ameaça são aqueles colaboradores que passam informações da companhia a 

fraudadores externos, especialmente, ex-funcionários (BARLOW, et al.,, 2013). 

 

Para que essas ameaças não se tornem problemáticas aos sistemas 

organizacionais, e que não haja nenhum tipo de violação à segurança de informação 

nas empresas, designa-se aos colaboradores das organizações, utilizar as 

ferramentas de proteção para mitigar os riscos de violação de políticas eminentes. 

(AURIGEMMA; PANKO, 2012; FLOWERDAY; TUYIKEZE, 2016). 
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Já os pesquisadores Aurigemma e Panko (2012) apontam um outro método 

para eliminar os riscos contra a violação dos sistemas: políticas de segurança da 

informação (PSI), o que pode contribuir com os usuários a assegurar a segurança das 

informações, durante o uso dos sistemas ou de outras tecnologias.  

 Para incentivar o uso adequado de sistemas de segurança organizacional, as 

empresas criam e implementam políticas de segurança da informação (BÉLANGER 

et al.,, 2017). 

 

Uma política de segurança da informação de uma organização define um 

conjunto de regras e políticas relacionadas ao acesso dos funcionários e uso de ativos 

de informação (YAZDANMEHR; WANG, 2016). No quadro 1, é possível identificar 

outras definições de políticas de segurança da informação. 

 Essas políticas de segurança da informação (PSI) estabelecem funções e 

responsabilidades aos colaboradores usuários, ao descreverem questões específicas 

voltadas à segurança, textos que estabelecem proteção de recursos de informação 

nas organizações (AURIGEMMA; PANKO, 2012). 

 

O desenvolvimento de uma política de segurança da informação pode ser 

motivada por influências externas e internas, que exercem uma pressão sobre a 

organização para colocar em prática métodos ou ferramentas para proteger 

informações da organização (FLOWERDAY; TUYIKEZE, 2016). 
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Quadro 1 - Definições de Políticas de Segurança da Informação (PSI). 

Definição Referências  

A política de segurança da informação é um conjunto 

abrangente de controles que compreendem as melhores 

práticas em segurança, destina-se a servir como um 

único ponto de referência para identificar a faixa de 

controles das organizações.  

(SIPONEN, 2005) 

Política de segurança da informação é um documento 

utilizado pela gerência para direcionar os 

comportamentos de colaboradores sobre o que é 

permitido ou proibido, bem como os esclarecimento das 

punições caso ocorram comportamentos proibidos. 

(CHEN; LI, 2014) 

A política de segurança da informação se tem como um 

conjunto de informações que contribui em proteger as 

informações internas de uma empresa. 

(FLOWERDAY; 

TUYIKEZE, 2016) 

A política de segurança da informação 

é um conjunto de textos que resultam na prática de 

política para regulamentar as operações internas, 

principalmente, em áreas que estão correlacionadas à 

segurança de acesso das informações internas de uma 

organização. 

(KARLSSON; 

HEDSTRÖM; 

GOLDKUHL, 

2016) 

 Elaborado pela autora. 

 

Embora os profissionais de segurança estejam trabalhando, ativamente, para 

melhorar os sistemas empresariais, existe a crescente necessidade de usuários, que 

podem não, necessariamente, ser especialistas em tecnologia da informação, 

executarem ações específicas nos sistemas como abrir ou não e-mails suspeitos e 

usar senhas complexas. (BARLOW et al., 2013).  

 

Os colaboradores e usuários de sistemas integrados das companhias se tornaram 

uma das ameaças mais citadas, segundo estudos, na violação dos sistemas de 
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informação. (SIPONEN, 2005; JUSOH, 2006; FLOWERDAY;TUYIKEZE, 2016; 

YAZDANMEHR; WANG, 2016; CHANG et al., 2018). 

 

Os colaboradores que podem violar os sistemas de informações das 

organizações, mal-intencionados ou não, podem ser: auditores financeiros, clientes, 

funcionários permanentes ou temporários, ex-funcionários e/ou fornecedores, o que 

tornam as informações das organizações vulneráveis e faz com que o 

desenvolvimento de sistemas de segurança tenha que considerar todos tipos de 

ameaças oriundas de seus próprios atores  (FLOWERDAY;TUYIKEZE, 2016; 

YAZDANMEHR; WANG, 2016; CHANG et al., 2018, SAFA et al., 2018).  

 

Os pesquisadores Stanton, Stam, Mastrangelo e Jolton (2005) apontam sobre 

o mal comportamento dos usuários e a falta de know-how  sobre os riscos eminentes 

à divulgação ou repasse indevido de senhas de sistemas de informações a terceiros 

nas empresas. A senha ainda é um dos meios de proteção de informações mais 

utilizados nas organizações mundiais (BÉLANGER et al., 2017). 

 

Além do compartilhamento indevido de senhas, por parte dos colaboradores, 

existe a falta de  critérios na criação de senhas, ou no momento de atualizá-las, muitos 

os usuários pouco informados mostram uma certa resistência à definição de critérios, 

para que se criem senhas com menos vulnerabilidade de irrupção (STANTON; STAM; 

MASTRANGELO; JOLTON, 2005).  

 

Muitos colaboradores têm acesso fácil às informações da companhia, o que 

não se faz necessário gastar tanto tempo e esforço para acessar as informações 

almejadas em comparação com os invasores externos (SAFA et al.,l,2018). 

 

Em pesquisa apresentada por Barlow et al., (2013) indicam que 80% dos 

diretores que administram áreas relacionadas a sistemas de  segurança da 

informação, acreditam que funcionários e contratados apresentam uma ameaça maior 

aos  seus dados do que os hackers externos. 

 

Segundo Bélanger et al., (2017) os empresários e gestores também 

apresentam atitudes de vulnerabilidade no controle de suas senhas, um estudo de 
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2.500 pequenos empresários, nos EUA ,em 2014, revelaram que 74,2% mantêm 

registros escritos de senhas e 63% reutilizam a mesma senha para muitos sistemas, 

o que expõe os sistemas de informação a suscetível ataques ou violação de 

segurança, devido à falta de parâmetros de segurança por meio do uso indevido de  

senhas. 

  

Há uma preocupação crescente sobre o quanto os indivíduos são capazes de 

proteger as informações, sem que haja violação de sistemas e informações. (LIAO; 

CHUANG-CHUN; KUANCHIN, 2011).  

 

No entanto, a distinção entre grandes e pequenas violações, nem sempre são 

claras, por exemplo, o compartilhamento de uma senha pode parecer uma pequena 

violação, porém compartilhar senha com um colega mal-intencionado pode ter 

grandes consequências. (BARLOW et al.,, 2013) 

 

Diariamente, inúmeros dados de clientes passam pelas mãos de funcionários 

que podem ver, compartilhar e usar todas essas informações. As violações de dados 

podem acontecer devido à divulgação maliciosa e proposital de informações em troca 

de benefícios, ou não intencionais. (CHUA; WONGA; LOWA; CHANG, 2018) 

 

Há colaboradores que indicam comportamentos totalmente avessos à garantia 

de segurança de informações, por meio de comportamentos, que infringem a 

privacidade, quando os usuários são apresentados a situações em que podem levar 

algum tipo de vantagem ao expor suas informações que detêm, e essas informações 

são confidenciais, muitos usuários repassam informações acreditando que obterão 

benefícios com essas ações transgressoras. (MILTGEN; SMITH, 2015) 

 

Questões de privacidade podem estar relacionadas ao compartilhamento não 

autorizado de informações pessoais, spams on-line e divulgação de informações 

confidenciais (LIAO; CHUANG-CHUN; KUANCHIN, 2011) 

 

Há políticas de privacidade e regulação focadas na conscientização dos 

colaboradores das organizações sobre políticas e práticas de privacidade e como essa 
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consciência está associada a percepções e comportamento do colaboradores. 

(MILTGEN; SMITH, 2015).  

 

Porém BÉLANGER et al., (2017) alertam que políticas são, em essência, 

importantes, mas podem ser implementadas de forma mais ou menos coercivas. 

 

Em uma organização, a gestão executiva opera em um nível estratégico, 

delineando um conjunto de diretrizes para indicar a importância dos ativos de 

informação; ativos esses são aplicados por meio das políticas de segurança da 

informação da organização (KARLSSON; HEDSTRÖM; GOLDKUHL, 2016). 

 

Enquanto a pesquisa de governança de segurança da informação não oferecer 

orientações detalhadas, sobre como projetar políticas de segurança de informações, 

muitas organizações não saberão como elaborar de forma correta suas políticas, o 

que pode facilitar as violações dada vulnerabilidade dos processos desenvolvidos 

(KARLSSON; HEDSTRÖM; GOLDKUHL, 2016). 

 

As políticas devem ser aplicadas a todos os colaboradores, principalmente, os 

usuários de sistemas de informação, ao contrário, não há como assegurar qualidade 

e eficiência a que se refere a segurança das informações, e quando as políticas de 

segurança são, tecnologicamente, aplicadas por meio de combinações, ou de 

verificação de senha dos softwares e/ou política de bloqueios, a eficácia de segurança 

de informação geralmente aumenta (BÉLANGER et al.,, 2017). 

Há um grande desafio das organizações na implantação das políticas de 

segurança da informação, desenvolver e implementar essas normas não é tarefa fácil, 

são  necessárias muitas análises e estudos baseados em requisitos de regulação, 

averiguar as complexidades das novas tecnologias e ameaças externas e internas na 

realidade da empresa. (FLOWERDAY; TUYIKEZE, 2016). 

 

A fim de facilitar o entendimento e evidenciar soluções na implementação de 

políticas de sistemas de informação, Flowerday e Tuyikeze (2016), desenvolveram 

uma sistemática de processos que nomearam como Ciclo de Vida de 
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Desenvolvimento de Política de Segurança da Informação (CVDPSI), referido na 

Figura 1. 

 

Figura 1 - Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Política de Segurança da Informação 

(CVDPSI) 

 

Adaptado de Flowerday; Tuyikeze (2016). 

 

 Dada a importância do empregado em segurança da informação, é essencial 

identificar e compreender os fundamentos do comportamento humano em relação à 

integridade de normas e regas. As conclusões evidenciadas em pesquisas de 

conformidade comportamental, ajudam a compreender os esforços organizacionais 

para melhoria de conformidade dos funcionários com as políticas de segurança da 

informação. (AURIGEMMA; PANKO, 2012) 
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 O desafio para  as organizações é saber como transformar usuários da maior 

ameaça da segurança da informação ao principal recurso de defesa em conformidade 

de política e  segurança das informações. (AURIGEMMA; PANKO, 2012) 

 

 Alguns estudos apontam que o comportamento não ético, dos colaboradores 

e ou usuários podem ter sido desenvolvidos, ainda no processo de formação 

acadêmica, em experiencias relacionadas à participação desses indivíduos em 

grupos, pelos quais se expõem a outros tipos de valores. Ou ainda, o comportamento 

egoísta e não ético, pode ter origem em experiências oriundas de crises financeiras, 

no qual afetam o comportamento em vários âmbitos. (TANIGUCHI; SANCHEZ; 

CAPPELLOZZA; FILENGA, 2011). 

 

Em um esforço para melhorar o cumprimento das políticas de segurança da 

informação, os pesquisadores e os profissionais se esforçam para entender por que 

os usuários violam as políticas e normas de segurança, apesar de alguns estudos de 

segurança tenham se concentrado em questões técnicas para melhorar a área, há 

evidencias crescentes  de pesquisas sobre o comportamento dos indivíduos, a fim de 

entender, por meio do comportamento humano, a motivação pelo qual há violação de 

políticas e informações por parte dos colaboradores. (WARKENTIN; WILLISON, 2009; 

BARLOW et al.,, 2013). 

 

O comportamento dos colaboradores está baseado em suas atitudes, que são 

classificadas como: (1) Intencional – são aqueles atos em que o colaborador age de 

forma maliciosa podendo realizar sabotagem, roubo de dados, destruição de dados, 

entre outros. (2) Não intencionais ou acidentais – são aqueles atos não maliciosos, 

que se podem considerar como: o esquecimento no momento de alterar senhas, não 

efetuar logoff antes de sair de uma estação de trabalho ou descarte descuidado de 

informações sensíveis, em vez de destruí-las. (WARKENTIN; WILLISON, 2009). 

 

Segundo Flowerday e Tuyikeze (2016) o comportamento dos colaboradores , 

quanto ao cumprimento das políticas de segurança informação de uma organização, 

pode ser explicada pela Teoria do Comportamento Planejado (TCP), a TCP esclarece 

a intenção de um indivíduo em realizar determinado comportamento, e como é 

influenciado por atitude, normas e controle comportamental. 
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Chua et al., (2018) evidencia que os perfis demográficos, como idade, tempo 

de serviço prestado à empresa e formação acadêmica estão ligados à sua consciência 

de políticas de informação organizacional e sua intenção de cumpri-las, para facilitar 

a conduta destes colaboradores no gerenciamento das políticas, será importante 

entender como certas características contribuem ou desfavorecem.  

Yazdanmehr e Wang (2016) apontam, em um estudo, o papel das normas 

(Pessoal e Social) no comportamento dos funcionários, e eles concluíram que as 

normas pessoais relacionadas à política de segurança de informação influenciam, 

positivamente, no comportamento íntegro dos colaboradores, já as normas sociais 

relacionadas às políticas de segurança de informações, levam à conscientização das 

consequências e atribuição de responsabilidade, o que contribuem para as normas 

pessoais. 

Cabe, nesta pesquisa, um esclarecimento sobre norma pessoal e social: 

normas sociais estão fundamentadas em interações entre pessoas, definem regras 

comportamentais em crenças comuns sobre como as pessoas devem agir, e, 

indiretamente, promovem o bem-estar de um grupo através de recompensas informais 

e as penalizações sob expectativas de um grupo. Por outro lado, normas pessoais 

são normas privadas e internalizadas com base, crenças e valores do indivíduo, o que   

influencia o comportamento. A presença de normas pessoais diminui o efeito direto 

das normas sociais na explicação do comportamento (YAZDANMEHR; WANG, 2016; 

SAFA et al., 2018).  

Para reduzir as violações de políticas, deve haver empenho nas comunicações, 

a fim de conscientizar os colaboradores, usar medidas proativas para impedir e 

prevenir os descumprimentos, a implementação das políticas de segurança devem vir 

acompanhadas de educação de segurança da informação, treinamento, programas 

de conscientização, e ,além de tudo, adotar as ferramentas e práticas necessárias 

para reduzir os desvios de conduta dos funcionários (BARLOW et al.,,, 2013). 

A pesquisa de Safa et al., (2018) mostra que reprovação em relação ao mau 

comportamento, que pode vir a ocorrer, influencia nas intenções dos outros 

funcionários de se engajarem naquele mau comportamento, e isso reduz o 

comportamento de ameaças internas a segurança da informação. 
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Um dos motivos que podem levar os colaboradores a violarem os sistemas de 

informação, é a racionalização de senha: a maioria da empresas implementaram 

algum sistema de tecnologia da informação, com a racionalização de senha, por parte 

das empresas, os usuários usam como meio de justificar suas ações errôneas de 

violação, mesmo quando fortes punições organizacionais constam nas políticas para 

violações. (BARLOW et al., 2013). 

Ao racionalizar as senhas, os funcionários tentam reduzir sua culpa ou 

vergonha por ter a intenção de violar as políticas de TI. Em suas mentes, essas 

racionalizações fazem com que suas ações pareçam normais ou mais necessárias do 

que é realmente o caso. (BARLOW et al.,, 2013). A racionalização e as oportunidades 

disponíveis para violar desempenham papéis vitais na etiologia (SAFA et al., 2018) 

A neutralização da “defesa da necessidade” é usada quando um indivíduo 

pretende violar uma política, com essa neutralização possibilita uma escolha aceitável, 

entendendo que a violação foi necessária, dado que a escolha não dependia apenas 

do usuário, sendo assim, eles não devem se sentir culpados por violar a política sob 

a forma de desengajamento moral. (BARLOW et al., 2013). 

2.3 Desengajamento Moral 
 

O interesse na relação entre emoção e moralidade cresceu, exponencialmente, 

nos últimos 15 anos. A visão clássica segundo a qual a moralidade representa uma 

das formas mais elevadas de pensamento racional tem sido cada vez mais desafiada 

pela moralidade está, indissoluvelmente, ligada ao processamento emocional 

(PLETTI, 2016). 

 

 O processamento emocional é de importância crucial para o desenvolvimento 

moral e é capaz de influenciar e amplificar ou mesmo ter um papel causal na moral de 

julgamento e na moral de comportamento (PLETTI, 2016). 

 

Muitas pesquisas investigaram respostas a dilemas morais que envolvem uma 

decisão que se  alinha com uma das duas éticas filosóficas: utilitarismo ou deontologia 

(HUGLES, 2016). 
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O utilitarismo sugere que as pessoas devem fazer escolhas que maximizem o 

bem para o maior número de pessoas e enfoca as consequências, de tal forma que 

os meios são menos importantes. A deontologia sugere que as pessoas devem focar 

nas regras e obrigações morais. Embora existam diferentes tipos de perspectivas 

deontológicas, no centro desta filosofia, está o dever e a obrigação de outras pessoas. 

As pessoas têm a obrigação especial de nunca tratar os outros apenas como um meio. 

Assim, uma diferença entre deontológica e teorias utilitaristas é a sua ênfase nas 

obrigações para com outras pessoas (HUGLES, 2016). 

 

 Os muitos escândalos organizacionais exibidos, nos mais diversos canais de 

comunicação, pressupõem questionamento sobre o porquê das pessoas agirem de 

forma transgressora, e muitas teorias buscam justificar tais comportamentos, inclusive 

as que tratam o desengajamento moral têm ganhado destaque em pesquisas 

organizacionais e comportamentais (REYNOLDS; DANG; YAM; LEAVITT, 2013). 

 

 Cada vez mais é possível se identificarem crimes ou transgressões nas 

organizações, em algumas situações, os profissionais inseridos ,nas empresas, 

ocasionam esses erros; a maioria das transgressões cometidas estão embasadas em 

interesses dos próprios gestores e/ou colaboradores (MEDEIROS; SILVEIRA; 

OLIVEIRA, 2017). Não há evidências de como, quando ou por que se inicia o 

desengajamento moral (MOORE, 2015). 

 

 O desengajamento moral é uma construção central da teoria cognitiva social 

do pensamento e ação moral, desenvolvida por Albert Bandura, em seu primeiro livro 

seminal sobre Teoria do cognitivo social em 1991 (KAVUSSANU; HATZIGEORGIADI; 

ELBE; RING, 2016). 

 

 Na pesquisa de Medeiros, Silveira e Oliveira (2017, p. 74-75) destacam o 

conceito de Desengajamento Moral: 

 

O desengajamento moral é utilizado para se referir a um 

conjunto de manobras ou comportamentos psicossociais que 

permite às pessoas não experienciarem os efeitos negativos 

por suas condutas transgressoras, e, dessa forma, reduz o 
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seu constrangimento em futuros comportamentos negativos. 

Isso porque as pessoas têm emoções contraditórias (por 

exemplo, ainda que intencionem adotar a conduta 

transgressora, sentem culpa pelo que fazem) quando 

percebem nos outros a reprovação por suas condutas, da 

mesma forma que têm orgulho quando percebem a 

aprovação por suas condutas. Seria então um desligamento 

da moral, um conjunto de processos subjacentes à regulação 

da conduta moral, o que implica na negação da culpa diante 

da reprovação que suas condutas provocam nas outras 

pessoas. 

 

 

 Segundo Bandura  (1991) a Teoria Cognitiva Social do Desengajamento 

Moral propõe que os indivíduos desenvolvam padrões morais que regulem  

comportamentos durante a socialização, seja no convívio familiar ou profissional,  

por meio de auto avaliação. As pessoas se abstêm de agir de maneira correta, a fim 

de violarem seus padrões morais, pois se desafiam a agir ao que está errado segundo 

seus preceitos (BANDURA, 1991). 

 

O estudo desenvolvido por Moore (2015) afirma que o desengajamento moral 

se revela fortemente entre a adolescência e a juventude, apesar de que por toda a 

vida, há indícios de desvio de moral; porém, em outros estudos empíricos realizados 

,com adolescentes, destacam que os desvios de moralidade entre as idades de 14 a 

16 anos. 

 

Existe um interesse crescente em entender o processo de desengajamento 

moral. O desengajamento moral é, por muitas vezes, evidenciados como situacional, 

ao longo de um horizonte de tempo, e há estudos focados em intervenções ou 

características situacionais que amplificam ou diminuem tendências de 

desengajamento moral (MOORE, 2015). 

 

 Na perspectiva dos mecanismos cognitivos, muitos indivíduos se apoiam e 

sabem que seu comportamento é imoral, mas eles se desviam cognitivamente dos 

aspectos morais da situação para permitir se desvincular do comportamento errôneo 

(REYNOLDS et al., 2013). 
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 No entanto, a culpa pode ser desprendida do comportamento reprovável 

através da classificação de mecanismos de desengajamento moral, que justificam 

diferentes comportamentos dos indivíduos com os mesmos padrões morais (AZZI, 

2011). 

 

 Os padrões morais, entretanto, não funcionam como reguladores da conduta 

(BANDURA, 1991), pois existem manobras psicossociais pelas quais as ações morais 

podem ser ,seletivamente, desprendida de conduta maléfica, alguns dos mecanismos 

de desengajamento moral centram-se na reconstrução cognitiva da conduta das 

pessoas (BANDURA, 1991). 

 

 Os mecanismos cognitivos operam reestruturando, cognitivamente, o 

comportamento transgressivo das pessoas e suas consequências (AZZI, 2011). 

 

  Os mecanismos cognitivos buscam minimizar, justificar ou obscurecer a 

ação do trangressor no dano causado seja a algo ou alguém, desconsiderando ou 

distorcendo as consequências prejudiciais do comportamento ou/e desumanizando 

ou culpando a pessoa transgressora passando-a à vítima (BANDURA, 1991). 

 

 Os mecanismos cognitivos desenvolvidos por Bandura foram classificados 

por Kavussanu et al., (2016) em quatro grupos, que estão relacionados por 

comparações entre comportamentos, no quadro 2, é possível identificar esses grupos 

e entender do que se trata cada um dos mecanismos cognitivos. 

 

Quadro 2 - Mecanismos Cognitivos de Desengajamento Moral 

Categorias 
Mecanismo 

Cognitivos  
Definições 

Grupo 1 – 

Conduta 

Prejudicial 

Justisficativa  

moral 

 

Implica a reestruturação cognitiva de um 

comportamento prejudicial (ruim) em um 

louvável (bom), fazendo parecer aquilo 

que é moralmente não aceitavel pela 

sociendade, pareça aceitavel. 
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Grupo 1 – 

Conduta 

Prejudicial 

Eufemismo 

 

Envolve o uso da linguagem para 

disfarçar o comportamento erroneo, afim 

de torná-lo menos prejudicial. 

Grupo 1 – 

Conduta 

Prejudicial 

Comparação 

vantajosa 

 

Implica em amenizar os aspectos 

errados envolto a um comportamento 

transgressivo, fazendo com que o 

comportamento ruim pareça bom. 

Grupo 2 – 

Distorção da 

Realidade 

Deslocamento de 

Responsabilidade 

Origina-se quando, por meio de 

pressões sociais ou uma ordem oriunda 

de uma autoridade, faz com que o 

indivíduo transfere para o outro a 

consequência de seus atos. 

Grupo 2 – 

Distorção da 

Realidade 

Disfunção da 

Responsabilidade 

Ocorre quando o colaborador não 

assume por seus erros, dada a 

decorrentes das pressões internas ou 

uma ordem de um superior, em vez de 

assumirem seus atos. 

Grupo 3 – 

Consequências 

dos erros 

Distorção das 

consequências 

Ocorre quando há a tentativa de 

minimizar, esconder e/ou evitar para a 

sociedade as consequências de erros 

dos indivíduos.  

Grupo 4-  

Vítima de 

Transgressões 

Desumanização 

Ocorre quando os colaboradores 

entendem a empresa como burocrática 

e  não está preocupada com sua saúde 

mental e física do funcionário, ou falta 

zelo pelo funcionário por parte da 

empresa, pois seu direcionamento não 

está pelas pessoas. 

Grupo 4-  

Vítima de 

Transgressões 

Atribuição de 

Culpa 

Ocorre quando os indivíduos se veem 

como vítimas sem falhas, que são 

forçados a realizar comportamento 

grave por sua vítima ou pelas 

circunstâncias. 
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Fonte: Adaptado de BANDURA (1991) e KAVUSSANU et al., (2016)  

 

As violações podem ser desvinculadas das atitudes negativas, por meio do uso 

de mecanismos cognitivos de desengajamento, que permitem diferentes 

comportamentos por parte dos indivíduos com os mesmos padrões morais. 

(KAVUSSANU et al., 2016). 

 

 A suposição de que os indivíduos agem, imoralmente, porque não sabem que 

o que estão fazendo é imoral, contradiz a teoria cognitiva social de Bandura, todavia 

os indivíduos podem saber que suas ações são inaceitáveis, mas por meio dos 

mecanismos cognitivos de desengajamento moral, eles se desviam moralmente, ou 

minimamente, encontram uma justificativa que o permita cometer o erro ou aquela 

ação que vai contra sua moral (REYNOLDS et al., 2013). 

 

 Segundo Azzi (2011) os mecanismos cognitivos de desengajamento moral 

permitem que o indivíduo reconstitua uma situação errônea de tal forma que seus 

valores e conceitos morais se tornem  irrelevantes comparado a sua ação 

transgressora.  

 

Em comparação com outros famosos modelos cognitivos de tomada de 

decisões morais, a teoria cognitiva social se baseia nos indivíduos que podem se 

desvincular de seus próprios padrões morais, cometendo atos imorais (REYNOLDS 

et al., 2013). 

 

A teoria do desengajamento moral tem possibilitado muitas pesquisas 

empíricas, em torno de temas como Comportamento Organizacional, Criminologia, 

Psicologia Militar e Esportiva (MOORE, 2015). 

 

Para Reynolds et al., (2013) o desengajamento moral está positivamente ligado 

a casos de corrupção organizacional, desonestidade, comportamentos antissociais, 

bullying, agressão e atos de violência e terrorismo. 
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Para Medeiros et al., (2017, p.74) “As pessoas conhecem a distinção entre o 

certo e o errado, no entanto, algumas delas encontram mais facilmente uma maneira 

para se desengajarem de seus princípios morais do que outras”. 

A teoria também tem sido usada para entender as profundas cognições do 

comportamento egoísta, que não é necessariamente considerado imoral ou antiético 

por seus infratores como:  o vício em violações, arruinar os colegas, trapaças e entre 

outros (D'ARCY; HERATH; SHOSS, 2014). 

 

 Segundo Moore (2015) o desengajamento moral pode ser influenciado por 

outras pessoas quando há convívio em um mesmo ambiente, inclusive no local de 

trabalho, uma pessoa, quando pretende adotar atitudes negativas, quando 

influenciada por má conduta já existentes, a predisposição para incúria seja eminente. 

 

 Diversas pesquisas sobre desengajamento moral descrevem a relação do 

comportamento e o desengajamento moral: quanto mais as pessoas desengajam 

moralmente, mais elas devem evidenciar comportamentos imorais (REYNOLDS et al., 

2013).  Desta forma, elabora-se a seguinte hipótese:  

 

Hipótese 1 (H1) O Desengajamento Moral influencia positivamente na intenção 

de violação de políticas de segurança da informação. 

 

Alta gestão das companhias está menos tolerante quanto à leviandade 

relacionada aos princípios, valores e condutas inferidas, por parte líderes, e 

recomendam aos seus líderes que operem em total integridade, o que influencia, 

positivamente, o comportamento dos colaboradores (WALUMBWA et al., 2008). 

 

 O líder tem papel fundamental para equilibrar o que está estabelecido no 

código de ética, nas políticas e na conduta moral com a conduta profissional e ética 

de seus colaboradores (SANTOS; GUEVARA; AMORIM; FERRAZ-NETO, 2012). 

 

 

 2.4 Liderança  
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Uma pessoa que tem a capacidade de influenciar o outro é denominado líder 

(CAMPOS; RUEDA, 2018).  A liderança está relativamente ligada a valores, signos e 

significados (AVOLIO; GARDNER, 2005; MOSCARDINI; KLEIN, 2015) a liderança 

pode ser capaz de definir uma interação entre pessoas de crenças diferentes, valores 

diversificados, assim, em meio à tamanha diversidade, os resultados e objetivos 

podem alcançados (MOSCARDINI; KLEIN, 2015).  

 

A liderança é considerada um fenômeno fundamental na criação de valor nas 

empresas, no desenho e na execução eficaz de estratégias nas organizações 

(FONSECA; PORTO; BORGE-ANDRADE, 2014). 

 

Segundo os pesquisadores Moscardini e Klein (2015, p. 6) definem liderança como: 

 

[...] uma interação social e uma capacidade de influenciar 

as pessoas e envolvê-las nas decisões a serem tomadas 

na organização, à luz de suas crenças, valores e 

significados compartilhados, articulando as ações em 

equipe para alcançar os resultados esperados pela 

organização. A partir dessa definição, verifica-se que o 

desenvolvimento de liderança emerge de um processo 

coletivo, no qual o significado e as práticas do dia a dia da 

empresa são como uma construção de sentidos 

compartilhados entre os indivíduos que dela participam. 

 

Segundo Gallon, Bitencourt e Fleck (2013), ao longo das últimas décadas, 

muitas pesquisas que foram realizadas sobre liderança. Historicamente, os líderes 

eram tidos em meio ao desenvolvimento dos estudos organizacionais como os 

“salvadores” das companhias, eram esperados líderes com capacidade de 

transformar situações difíceis em fáceis e ofertar às empresas soluções eficazes, 

trazendo a lucratividade esperada pelos investidores.  

 

Campos e Rueda (2018) afirmam que ,por meio de variadas interações sociais, 

é possível se evidenciar a presença de um líder: seja na interrelação de pessoas para 

realizar uma atividade em equipe, seja na realização de uma tarefa comum se faz 
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necessário que haja orientações de um líder, ou até desenvolver atividades que, 

necessariamente, alcance resultados orientados por metas.  

 

Na literatura, existem alguns tipos de Liderança definidos, o quadro 3, 

apresenta conceitos de três estilos de liderança,  bem como suas principais 

características de liderança, como esses líderes se relacionam com seus liderados e 

como se reportam às diretrizes das organizações (CAMPOS; RUEDA, 2018).   

 

Quadro 3 – Estilos de Liderança 

Estilo de 
Liderança 

Conceitos Motivação Estimulo 

Liderança 
Transformacional 

Os líderes 
transformacionais 
ajudam a realinhar 
os valores e as 
normas da 
organização e, 
quando necessário, 
acomodam e 
envolvem mudanças 
internas e externas. 
Os líderes inspiram 
os seguidores a 
alcançarem retornos 
extraordinários, por 
providenciar tanto 
significado quanto 
entendimento. 
Alinham objetivos e 
metas dos indivíduos 
e das organizações, 
atuam como 
mentores e fornecem 
suporte e 
treinamento. 
(COUTO-DE-
SOUZA; TOMEI, 
2008) 

O líder motiva 
seus 
seguidores, 
providenciando 
significado e 
desafio ao 
trabalho. Além 
disso, os 
encoraja a 
visualizar 
estados futuros 
atraentes 
(COUTO-DE-
SOUZA; 
TOMEI, 2008). 
 

O líder estimula os 
seguidores 
questionando suas 
premissas, 
reformulando 
problemas e 
analisando velhas 
situações de novas 
maneiras. Não há 
ridículo ou crítica 
pública dos erros. 
Promove 
inteligência, 
racionalidade e 
cuidados na 
resolução de 
problemas, 
enquanto dá 
atenção pessoal aos 
indivíduos, 
fornecendo 
treinamento e 
conselhos (COUTO-
DE-SOUZA; TOMEI, 
2008). 

Liderança 
Transacional 

Os líderes 
transacionais dão 
menos suporte a 
mudanças 
intencionais. Existem 
as posições 
"corretas" e as 

Os líderes 
transacionais 
usam 
recompensa 
como sua fonte 
primária de 
poder 

Os líderes 
estimulam que todos 
os colaboradores 
recebam partes 
iguais de 
determinado valor. 
Eles são 
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demais são 
desconsideradas, 
Por meio desta 
relação de troca, 
estes líderes 
promovem a seus 
seguidores a chance 
de satisfazer suas 
necessidades 
materiais e 
psíquicas.  
As habilidades do 
líder transacional 
são provavelmente 
mais efetivas em 
ambientes 
previsíveis e 
estáveis onde 
atividades gráficas 
de verificação de 
desempenho prévio 
é a estratégia de 
mais sucesso.  
(BENEVIDES,2010) 

(BENEVIDES, 
2010) 

mutuamente 
dependentes um do 
outro e as 
contribuições de 
cada lado são 
compreendidas e 
recompensadas.  
 
No gerenciamento 
por exceção os 
líderes especificam 
padrões para 
conformidade, tal 
como o que 
representa 
desempenho 
ineficiente, e podem 
punir os seguidores 
por estarem fora 
destes padrões. 
Este tipo de 
liderança implica em 
monitorar de perto 
desvios, problemas 
e erros e então 
tomar ações 
corretivas o quanto 
antes após a 
ocorrência do fato 
(BENEVIDES,2010). 

Liderança 
Laissez-Faire 

O líder Laissez-Faire 
abdica das 
responsabilidades e 
evita tomar decisões. 
Não cumpre suas 
obrigações de 
supervisor e não 
guia seus 
subordinados. 
Oferece pouco 
suporte e não é 
atento à 
produtividade ou 
necessidade de 
cumprir deveres. 
Estudos mostram 
que a ausência de 
envolvimento dos 
supervisores leva a 
baixa produtividade, 

Os liderados 
têm total 
liberdade para 
tomar 
decisões, 
quase sem 
consulta ao 
líder. Não há 
grande 
investimento 
na função, 
havendo 
participações 
mínimas e 
limitadas por 
parte do líder. 
O grupo é que 
decide sobre a 
divisão das 
tarefas e sobre 

O grupo tende a 
pensar que podem 
agir livremente, 
tendo também 
desejo de 
abandonar o grupo. 
O líder não regula e 
nem avalia o grupo, 
e faz alguns 
comentários 
irregulares sobre as 
atividades apenas 
quando 
questionado. A 
produção não é 
satisfatória, visto 
que se perde muito 
tempo com 
discussões e 
questões pessoais. 
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resistência à 
mudança e baixa 
qualidade no 
trabalho. (COUTO-
DE-SOUZA; TOMEI, 
2008) 

quem trabalha 
com quem. 

Este é 
frequentemente 
considerado o pior 
estilo de liderança 
(BENEVIDES,2010). 

Fonte: COUTO-DE-SOUZA; TOMEI, 2008 ; BENEVIDES,2010. 

 

Em meio à necessidade eminente de novos cenários, dada a velocidade das 

mudanças tecnológicas, a necessidade de resgatar a credibilidade dos líderes para 

com seus liderados e uma relação de confiança entre todos os colaboradores dentro 

das empresas, ilustra-se um outro modelo de liderança, e não um estilo como afirmam 

os pesquisadores, a chamada: Liderança Autêntica. (GEORGE, 2003; LUTHANS E 

AVOLIO ,2003; AVOLIO et al., 2004; GARDNER et al., 2005). 

 

2.5 Liderança Autêntica   
 

 São muitos os que buscam uma definição de Autenticidade, são eles os 

poetas, pintores, religiosos, estudiosos, filósofos e cientistas ao longo da história da 

humanidade, muitos tentam definir autenticidade (KERNIS; GOLDMAN; 2006). 

 

 A Autenticidade pode ser evidenciada desde a antiga filosofia grega, onde é 

refletida pelo aforismo grego “Conhece a ti mesmo” que foi inscrito no Templo de Apolo 

em Delfos (GARDNER; COGLISER; DAVIS; MATTHEW, 2011). 

 

 Segundo a revisão de literatura dos pesquisadores Gardner, Cogliser, Davis 

e Matthew (2011) a origem da palavra autêntica pode ser atribuída à palavra grega 

Authento, que significa “ter poder total”, refletindo a noção de fé e o fundamento pelo 

qual um indivíduo é “o mestre de seu próprio domínio”. 

 

 Uma outra referência do fundamento de autenticidade está baseada nos 

escritos do filósofo Sócrates sobre a auto investigação, onde ele argumentou que uma 

vida "não examinada" não vale a pena ser vivida (GARDNER; COGLISER; DAVIS; 

MATTHEW, 2011) 
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Segundo Walumbwa et al. (2008) e  Avolio e Gardner (2005) ser um líder 

autêntico representa ser íntegro, e desenvolver uma gestão baseada em moral e ética. 

 

Um líder autêntico é definido como aquele que  baseia suas próprias 

experiências pessoais, sejam pensamentos, emoções, necessidades, desejos, 

preferências ou crenças. Consiste “em quem“ age de acordo sua verdade, 

expressando-se de maneira consistente, sem perder valor ditos como positivo pela 

sociedade (AVOLIO; GARDNER, 2005; WALUMBWA et al., 2008; WEISS et al., 2017) 

 

 Cabe ao líder autêntico empenho, tanto no cumprimento da regra, quanto nas 

ações de conscientização, prevalecer a ética, por meio de ações baseadas em pilares 

comportamentais éticos e morais, o que o torna admirado pelos seus liderados 

(SANTOS; GUEVARA; AMORIM; FERRAZ-NETO, 2012) 

 

 Kernis (2003) definie autenticidade como o encontro de suas características, 

por meio do resultado de um exercício na identificação pessoal. Para que os indivíduos 

reconheçam sua autenticidade, é necessário conhecimento de suas necessidades, 

valores, sentimentos e aspectos de personalidade. 

 

Liderança autêntica motiva seus colaboradores a promover a eficácia individual 

da equipe e da organização (WEISS; RAZINSKAS; BACKMANN; HOEGL, 2017) 

 

 Os pesquisadores Avolio e Gardner (2005) e Luthans e Avolio (2003) 

defendem que a liderança autêntica não é apenas mais um estilo de liderança, mas, 

sim, um modelo de liderança solidificado em crenças, valores, ética e moral das 

pessoas e está alinhada diretamente com as experiências adquiridas durante suas 

trajetórias de vida e/ou profissional.  

 

 Os líderes autênticos motivam e inspiram seus funcionários, baseado em 

princípios como bom comportamento, moralidade, verdade e transparência, a 

prestarem um bom serviço ao cliente, não apenas para cumprirem o padrão, mas sim 

a fim de agregar valor à companhia, aos acionistas e, assim, construírem 

organizações duradouras. (AVOLIO; GARDNER, 2005). 
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 Na pesquisa de Shamir e Eilam, (2005) os pesquisadores indicam que os 

líderes autênticos tenham suas atitudes agindo em meio a suas equipes: nos 

feedbacks aplicados e realizando uma análise sobre as consequências de suas ações, 

e foco no desenvolvimento que inclui, também, refletir sobre o passado, agir no 

presente e planejar ações para o futuro das organizações. 

 

 O líder autêntico apresenta a capacidade de planejar, analisar, comunicar e 

tomar decisões firmadas em seus dilemas éticos. (AVOLIO; GARDNER, 2005). Em 

relação à promoção dessas capacidades do líder autêntico Walumbwa et al. (2008) 

acrescentaram alguns atributos à Liderança Autêntica em relação as suas ações do 

líder ante a seus liderados, atributos esses que convergiram a quatro dimensões 

subjacentes, nomeadas de capacidades psicológicas positivas. São elas: 

Autoconsciência, Perspectiva moral interna, Processamento equilibrado e 

Transparência relacional 

 

 A autoconsciência é uma das capacidades, psicologia positiva definida como 

o autoconhecimento e a autoconfiança de um líder, baseados em suas crenças, 

sentimentos, pontos fortes e fracos, anseios e a autocompreensão do quanto seu 

comportamento impacta nas outras pessoas (WALUMBWA, et al., 2008). 

 

Segundo Fidalgo (2018, p.55) “a autoconsciência não só ajuda os líderes 

autênticos a conhecerem-se a si mesmos, mas também ajuda a mostrar aos seus 

seguidores a autenticidade da sua liderança” 

 

 A Transparência Relacional é definida como o comportamento que 

demonstra por meio de discursos, conversas abertas e compartilhamento de seus 

verdadeiros pensamentos e sentimentos, minimizando as exibições de emoções 

inadequadas, transparecendo os pensamentos e sentimentos verdadeiros 

(WALUMBWA et al., 2008).  

 

 A Perspectiva Moral Interna  trata da demonstração e autoregulação dos 

valores éticos e morais de um líder, independentemente da situação, organização de 

experienciada, seus verdadeiros valores e padrões internalizados são demonstrados 
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mesmo sob pressão organizacionais, grupais e sociais. (AVOLIO; GARDNER, 2005; 

WALUMBWA et al., 2008). 

 

 O Processamento Equilibrado refere-se aos líderes que mostram e analisam, 

objetivamente, todos os dados relevantes antes de sua tomada de decisão, lidam com 

as considerações dos outros sobre as informações e reflexões mais profundas do líder 

(AVOLIO; GARDNER, 2005; WALUMBWA et al, 2008). Segundo Fidalgo (2018) 

“Caracteriza-se também pela ausência de distorções interpretativas no 

processamento de informações, solicitando opiniões externas como forma de 

questionar as suas visões”. 

 

 Segundo os pesquisadores Luthans e Avolio (2003) quanto maior a 

autoconsciência, e quanto mais íntegro e positivo for o comportamento de um líder, 

haverá, em sua gestão, a disseminação de comportamentos éticos, motivação e bem-

estar psicológico de seus liderados. 

  

Segundo George (2003) os líderes autênticos desejam, genuinamente, servir 

seus liderados, desta forma, os colaboradores o têm como referência de ética 

profissional, e transformam o ambiente de trabalho agradável, dadas as atitudes vistas 

como positiva pela equipe, e todos disseminam a cultura de boas práticas de conduta 

e colaboração entre funcionários.  

 

Os colaboradores, ao percebem no líder, alguém que busca corresponder às 

expectativas da equipe, esses colaboradores alinham fielmente,  os seus 

pensamentos e comportamentos com as práticas definidas pelo líder, permitindo uma 

liderança autêntica eficaz e de bons resultados, sem evidências de comportamentos 

impróprios por parte de seus líderes, transformando sua gestão em referência de boa 

conduta (PECK; HOGUE, 2017). 

 

Quando os funcionários entendem que seu líder é um profissional honesto, tem 

uma gestão transparente e ética, cresce a confiança dos funcionários, o que evidencia 

a autenticidade e o bom comportamento da equipe, o que pode influenciar que 

colaborador não desempenhe mal comportamento, dado o bom exemplo de seu líder. 
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(LUTHANS; AVOLIO, 2003; MOORE, 2015; PECK; HOGUE, 2017; WEISS et al., 

2017).  

 

Os líderes que demonstram comportamentos antiéticos incentivam o desvio de 

comportamento de seus subordinados, já os líderes que têm seu comportamento e 

sua gestão baseada na ética, na moral e no cumprimentos das políticas internas 

inspiraram a boa conduta de seus liderados,  logo a liderança autêntica pode comedir 

o desvio de conduta dos colaboradores (MOORE, 2015; WEISS et al., 2017).  

 

Quando os funcionários entendem que seu líder é um profissional honesto, tem 

uma gestão transparente e ética, cresce a confiança dos funcionários, o que evidencia 

a autenticidade e o bom comportamento da equipe, o que pode influenciar que 

colaborador não desempenhe mal comportamento, dado o bom exemplo de seu líder. 

(LUTHANS;AVOLIO, 2003; MOORE, 2015; PECK; HOGUE, 2017; WEISS et al, 

2017). 

 

 Quanto maior a conexão entre o líder autêntico e sua equipe, maior será o 

seu poder de persuadir ou motivá-los, tais líderes têm a facilidade de inspirar seus 

liderados, dada sua gestão transparente, discutir abertamente suas vulnerabilidades 

e as dos colaboradores, políticas internas, metas e resultados esperados pela 

empresa, enfatizando constantemente o engajamento entre líder e seus liderados 

(Avolio et al., 2004). 

 

 O líder quanto mais alinhado estiver com uma conduta exemplar, cumprindo 

seus deveres de forma ética e cumprindo as políticas estabelecidas pelas empresas, 

seus liderados irão de balizar por seu comportamento, estes refletem de maneira geral 

na cultura de empresa e as políticas adquirem importância (SANTOS; GUEVARA; 

AMORIM; FERRAZ-NETO, 2012). 

 

 Segundo Avolio et al. (2004) O líder autêntico tem a capacidade de influenciar 

seus liderados, quando ambos se associam aos mesmos propósitos. Sendo um dos 

principais desafios do líder autêntico,  identificar os pontos fortes dos colaboradores e 
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ajudar a direcionar e construí-los comportamentos alinhados aos propósito 

politicamente correto da corporação ao qual estão inseridos.  

  

Desta forma, elabora-se a seguinte hipótese: 

 

Hipótese 2 (H2) - A Liderança Autêntica influencia negativamente a violação de 

políticas. 

 

Elaboradas as hipóteses de pesquisa a serem testadas e apresenta-se o modelo 

conceitual de pesquisa conforme Figura 2.  

 

Figura 2 – Modelo Conceitual de Pesquisa  

 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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3- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

 

Este capítulo tem como função apresentar os métodos que serão utilizados para 

alcançar os objetivos desta pesquisa. 

 

Segundo a pesquisadora Figueiredo (2008) a pesquisa quantitativa é um método 

que se apreende de análises estatística para o tratamento de dados, tem como 

objetivo identificar as relações dos construtos de Desengajamento Moral, Liderança 

Autêntica e Intenção de Violação de Políticas Segurança da Informação, o objetivo do 

estudo é identificar se a variável de Desengajamento Moral influencia positivamente 

na Intenção de Violação de Políticas Segurança da Informação e se a variável de 

Liderança Autêntica influencia, negativamente na Intenção de Violação de Políticas 

Segurança da Informação.  

 

A pesquisa quantitativa é um meio para testar teorias objetivas, examinando a 

relação entre as variáveis. Tais variáveis, por sua vez, podem ser medidas tipicamente 

por instrumentos, para que os dados numéricos possam ser analisados por 

procedimentos estatísticos. (CRESWELL, 2010). 

 

Este é um estudo de corte transversal único, pois os dados coletados em um só 

ponto no tempo e sintetizados estaticamente. Os dados podem ser considerados 

primários, foram coletados, especificamente, para completar o projeto de pesquisa 

(HAIR et al, 2005). 

 

A coleta de dados empíricos foi realizada por meio de uma aplicação de 

questionário presencial. Os dados coletados foram observados por meio de um 

questionário que utilizará a escala Likert . 
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3.1 Instrumento de Medida 
 

Para o desenvolvimento do instrumento de , que possibilite a realização deste  

estudo, as escalas foram adaptadas a fim de medir os construtos envolvidos na 

estrutura do modelo.  

Para testar as hipóteses propostas no modelo conceitual da pesquisa, 

utilizaram-se escalas validadas do tipo Likert. As escalas utilizadas são de cinco 

pontos onde (1) representa que o respondente “Discorda totalmente” e (5) “Concordo 

totalmente” sobre cada afirmativa.  

No quadro 4, ilustram-se as referências que servirão como base para a 

elaboração do instrumento de medida desta pesquisa. 

Quadro 4 – Construtos   

Dimensões Subdimensões Referencias 

Intenção de Violação 

de Política de 

Segurança de 

Informação 

 

 

D’arcy, J.; Hovav, A.; and Galletta, 

D.G. User awareness of security 

countermeasures and its impact on 

information systems misuse: A 

deterrence perspective. Information 

Systems Research, 20, 1 (2009), 

79–98. 

Desengajamento 

Moral 

 

RC : Reconstrução 

da Conduta – 

Justificativa  Moral. 

RC : Reconstrução 

da Conduta / 

Eufemismo. 

OC: Ocultar ou 

Distorcer 

Bandura, A.; Barbaranelli, C.; 

Caprara, G.V.; and Pastorelli, C. 

Mechanisms of moral 

disengagement in the exercise of 

moral agency. Journal of 

Personality and Social Psychology, 

71, 2 (1996), 364–374. 
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Liderança Autêntica: 

 

TR: Transparência 

Relacional; 

PI: Perspectiva 

Moral Interna; 

PE: Processamento 

Equilibrado; 

AC: 

Autoconsciência 

Walumbwa, F., Avolio, B., Gardner, 

W., Wernsing, T., e Peterson, S. 

(2008). Authentic Leadership: 

Development and Validation of a 

Theory-Based Measure. Journal of 

Management, 34(1), 89–126. 

https://doi.org/10.1177/014920630

7308913 

 

REGO, A., SOUSA, F., MARQUES, 

C., E CUNHA, M. P. e. (2012). 

Authentic leadership promoting 

employees’ psychological capital 

and creativity. Journal of Business 

Research, 65(3), 429–437. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.20

11.10.003 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

O primeiro construto utilizado no questionário foi o de Intenção de Violação de 

Políticas de Segurança da Informação, neste primeiro item, foi necessário uma vinheta 

introdutória, a fim de situar o respondente sobre sua intenção em meio à circunstância 

apresentada: 

“João trabalha na sua empresa. Um dia, João faltou porque estava doente. 

Marcos, colega de João, tem o mesmo cargo na empresa e precisava de um arquivo 

que estava no computador de João.  

Marcos pede a senha do computador para João por telefone para acessar o arquivo  

de que precisava. Embora João soubesse  que sua empresa tem uma regra de que 

as senhas não devem ser compartilhadas, ele fala a sua senha com seu colega 

Marcos”.  

https://doi.org/10.1177/0149206307308913
https://doi.org/10.1177/0149206307308913
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O quadro 5 apresenta os Itens do Construto Intenção de Violação de Políticas 

de Segurança da Informação. 

Quadro 5 – Itens do Construto: Intenção de Violação de Políticas de Segurança 

da Informação. 

QUESTÕES 

Se você fosse o João, qual a probabilidade de você fazer o mesmo que ele 
naquela situação? 

Eu me vejo falando a senha para Marcos como João fez. 

Fonte: Adaptado de D’arcy et al., (2009). 

 O segundo construto apresentado no questionário foi o de Desengajamento 

Moral, seus itens são compostos por subdimensões. 

 Os mecanismos de Desengajamento Moral foram divididos em três grupos: o 

primeiro grupo nomeado como: Reconstrução de Conduta, o segundo grupo : Ocultar 

ou Distorcer das Consequências e o terceiro grupo: Desvalorização do alvo (D’ARCY 

et al., 2014).  

 Neste estudo, serão abordados itens do grupo Reconstrução de Conduta e 

do segundo grupo Ocultar ou Distorcer as Consequências. O primeiro grupo 

Reconstrução da Conduta (RC) é composto por dois Mecanismos de Desengajamento 

Moral: Moral Justification (MJ) traduzido para Justificativa Moral e Euphemistic 

Labeling (EL) traduzido para Eufemismo. (BANDURA et al., 1996).  

 

 O Mecanismo de Justificativa Moral trata da reconstrução cognitiva de 

quando há um comportamento errôneo, como se houvesse um propósito moral para 

torná-lo socialmente aceitável (BANDURA et al., 1996).  

 

Para Azzi  (2011) a Justificativa moral opera quando o que é culpável pode se 

tornar um comportamento inaceitável em um ação aceitável, por meio de uma 

reconstrução cognitiva que representa uma comparação vantajosa. 

 

 O quadro 6 apresenta os intens do Construto Reconstrução de Conduta: 

Justificativa Moral. 
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Quadro 6 – Itens do Construtos de Desengajamento Moral – Subdimensão: 

Reconstrução de Conduta (RC) – Justificativa Moral (MJ). 

Subdimensão Questões Traduzidas Questões Originais 

RC-MJ1 
Não tem problema dividir uma 
senha com um(a) colega para 
que o trabalho termine antes. 

It is alright to share a 
password to get work done 
quicker. 

RC-MJ2 

Não tem problema dividir uma 
senha com um(a) colega se 
auxilia você a melhorar suas 
tarefas no trabalho. 

It is alright to share a 
password if it helps you do 
your job more efficiently. 

RC-MJ3 

Não tem problema dividir uma 
senha com um(a) colega quando 
você está com pressa e precisa 
terminar um trabalho. 

It is alright to share a 
password when you are in a 
hurry and the work needs to 
get done. 

Fonte: Adaptado de D’Arcy et al., (2009) 

 O Item Eufemismo trata da reclassificação de condutas prejudiciais por meio 

de linguagem, as informações deturpadas se fazem parecer benignas e a gravidade 

de ações fazem parecer acetáveis (BANDURA et al., 1996).   

 

 Quando se trata de violação de política de segurança da informação é 

possível identificar o Eufemismo no discurso dos colaboradores quando preconizam:  

“não vai causar tanto impacto” ou “não é uma coisa tão ruim”, essa ação necessária 

dada circunstância no local de trabalho (D’ARCY et al., 2014). O quadro 7 apresenta 

os Itens de Reconstrução da Conduta - Eufemismo. 

Quadro 7 – Itens do Construtos de Desengajamento Moral – Subdimensão: 

Reconstrução de Conduta (RC) – Eufemismo (EL). 

Subdimensão Questões Traduzidas Questões Originais 

RC-EL4 
Não é tão ruim dividir uma senha 
com um(a) colega se a situação 
exigir no meu trabalho. 

It is not such a bad thing to 
share a password if the 
situation calls for it. 

RC-EL5 
Dividir senhas com colegas é 
algo que acontece onde eu 
trabalho. 

Password sharing is really 
just a reality in the workplace. 

RC-EL6 
Dividir senhas com um(a) colega 
de trabalho não é algo absurdo. 

Sharing a password with a 
coworker is no big deal. 

Fonte: Adaptado de D’arcy et al., (2009) 
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O último item do construto Desengajamento Moral tratado nesta pesquisa é o 

mecanismo Distortion of Consequences (DC) traduzido para Distorção das 

Consequências: trata-se da reconstrução cognitiva quando se  ignora, minimiza-se ou 

se distorcem aquelas ações inconsequentes que prejudicam algo ou alguém (D’ARCY 

et al., 2014).  

 

 A Distorção das Consequências segundo Azzi (2011) é usada quando as 

pessoas veem suas ações como se estivessem emergindo de pressões sociais ou de 

imposições dos outros, muito mais do que algo pelo que são pessoalmente 

responsáveis. O quadro 8 apresenta o item Ocultar ou Distorcer – Distorção das 

Consequências. 

 

Quadro 8 – Itens do Construtos de Desengajamento Moral – Subdimensão: OC - 

Ocultar ou Distorcer - Distorção das Consequências. 

Subdimensão Questões Traduzidas Questões Originais 

OC-DC1 
Dividir uma senha com um(a) 
colega de trabalho não vai 
prejudicar a empresa.  

Sharing a password really 
won’t hurt the organization. 

OC-DC2 

Compartilhar uma senha com 
um(a) colega de trabalho que 
está precisando não causa 
nenhum prejuízo para a empresa.  

Giving a password to a 
coworker if he/she needs it 
doesn’t really do any harm. 

OC-DC3 

Não há problema em 
compartilhar uma senha com 
colega de trabalho porque não 
causa dano para a  empresa.  

It is okay to share a password 
because no direct damage is 
done to the company. 

Fonte: Adaptado de D’arcy et al., (2009) 

 

 O terceiro e último grupo de dimensões apresentado no questionário é o de 

Liderança Autêntica, neste estudo, essa variável é composta por quatro 

subdimensões: Transparência Relacional, Perspectiva Moral Interna, Processamento 

Equilibrado e Autoconsciência, consideradas por Walumbwa et al (2008) as Quatro 

capacidades psicologia positiva de um líder autêntico. Segundo Rego et al (2012) o 

líder autêntico é capaz de influenciar positivamente o capital psicológico de seus 

liderados por meio das Quatro capacidades psicologia positiva. 
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A subdimensão Transparência Relacional confronta-se com a capacidade de 

um líder ser verdadeiro,íntegro, confiável em suas relações, transparecendo aos 

colaboradores sua integridade independente do contexto externo da empresa ou da 

sociedade (AVOLIO E GARDNER, 2005; REGO,2012). O quadro 9 apresenta a 

subdimensão Transparência Relacional (TR) de Liderança Autêntica (LA). 

 

Quadro 9 – Itens do Construtos: Liderança Autêntica – Subdimensão: TR: 

Transparência Relacional. 

Subdimensão Questões 

LA-TR-01 Diz exatamente o que pensa. 

LA-TR-02 Reconhece seus erros quando eles são cometidos. 

LA-TR-03 Encoraja todos a dizerem o que pensam. 

LA-TR-04 Diz as duras verdades. 

LA-TR-05 Mostra as emoções que correspondem ao que sente. 

Fonte: Adaptado de Walumbwa et al., (2008) e Rego et al., (2012). 

 

O quadro 10 exibe os itens do Construtos de Liderança Autêntica(LA) pela 

subdimensão  Perspectiva Moral Interna (PI). Segundo Walumbwa et al. (2008) a 

Perspectiva Moral Interna retrata as ações do líder, baseadas em seus valores e 

padrões morais e éticos, mesmo que a decisão seja difícil o líder autêntico atuará em 

elevados padrões éticos. 

 

Quadro 10 - Itens do Construtos: Liderança Autêntica – Subdimensão: PI: 

Perspectiva Moral Interna. 

Subdimensão Questões 

LA-PI-01 Demonstra crenças que são consistentes com as suas ações. 

LA-PI-02 
Toma decisões baseado(a) em seus valores 

comportamentais. 

LA-PI-03 
Pede às pessoas para tomarem posições de acordo com os 

valores essenciais delas. 

LA-PI-04 Toma decisões baseado(a) em elevados padrões éticos. 

Fonte: Adaptado de Walumbwa et al., (2008) e Rego et al (2012). 
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A subdimensão de Processamento Equilibrado trata da capacidade do líder ouvir e 

compreender as opiniões, ideias, conceitos e críticas das outras pessoas (Walumbwa 

et al. 2008; Rego, 2012). 

 

Para Gadner et al (2005) e Walumbwa et al. (2008) a capacidade de psicológica, 

processamento equilibrado permite que os líderes avaliem todos os dados relevantes 

antes de tomar alguma decisão, inclusive também solicitam opiniões que desafiam 

sua posição.  

O quando 11 demonstra os itens do Construto Liderança Autêntica (LA) e a 

subdimensão  Processamento Equilibrado (PE). 

Quadro 11 - Itens do Construtos: Liderança Autêntica – Subdimensão PE: 

Processamento Equilibrado. 

Subdimensão Questões 

LA-PE-01 
Solicita às pessoas pontos de vista que questionem as suas (dele) 

posições mais profundas. 

LA-PE-02 Analisa informações relevantes antes de tomar uma decisão 

LA-PE-03 
Ouve cuidadosamente diferentes pontos de vista antes de tirar 

conclusões. 

Fonte: Adaptado de Walumbwa et al., (2008) e Rego et al (2012). 

 

 A autoconsciência é a capacidade que permite o líder conhecer a si e 

entender seu potencial, essa competência concede ao líder aprender seus pontos 

fortes e fracos, enquanto, simultaneamente, desenvolve meios para reduzir suas 

falhas  e potencializar suas qualidades (Avolio e Gardner, 2005; Walumbwa et al 2008). 

O quadro 12 demonstra os itens do Construto Liderança Autêntica (LA) e a 

subdimensão  Autoconsciência (AC). 

 
Quadro 12 - Itens do Construtos: Liderança Autêntica – Subdimensão AC: 

Autoconsciência. 

Subdimensão Questões 
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LA-AC-01 
Procura obter informação (feedback) das pessoas para 

melhorar sua interação com elas. 

LA-AC-02 
Tem uma noção clara do modo como os outros(as) encaram 

as suas (dele) capacidades. 

LA-AC-03 
Sabe quando é o momento de reavaliar as suas posições em 

assuntos mais importantes. 

LA-AC-04 
Mostra que compreende como as suas ações têm impacto nos 

outros. 

Fonte: Adaptado de Walumbwa et al., (2008) e Rego et al (2012). 

 

 Para finalizarmos o processo de coleta de informações deste estudo, foram 

inseridas questões de cunho sóciodemográfico, a fim de analisar e enquadrar o perfil 

dos respondentes aos objetivos deste estudo. As variáveis sóciodemográficas estão 

apresentadas no quadro 13: 

Quadro 13 – Variáveis sociodemográficas 

Dados Demográficos 

1. Sexo:                  (   ) masculino                      (   ) feminino 

2. Idade (apenas anos): ___________ 

3. Escolaridade:                  

(   ) Ensino médio completo 

(   ) Superior incompleto                (   ) superior completo 

(   ) especialização incompleta      (   ) especialização completa 

(   ) mestrado incompleto              (   ) mestrado completo 

(   ) doutorado incompleto             (   ) doutorado completo 

4. Você está atualmente empregado:      (   ) sim       (   ) não 

5. Você exerce atualmente função gerencial:  (   ) sim     (   )não.  

6. Qual sua experiência profissional total? (apenas anos): ________ 

7. Há quanto tempo trabalha na empresa atual: ______ anos     _____ meses 

8. Você trabalha na empresa da sua família?    (   )sim                     (   ) não 

9. Você é proprietário da empresa em que trabalha?   (   )sim       (   ) não 
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10. Número de empregados da empresa na qual você trabalha: 
(   ) até 9           (   ) de 10 a 20     (   ) 21 a 49            (   ) 50 a 99           
(   ) 100 a 499  (   ) mais de 500 

10. Existem políticas ou regras de segurança de informação (dados) na sua 
empresa que você deve seguir? Geralmente, o departamento de RH, TI ou 
informática que determina. 
(   ) Sim      (  ) Não 

 

Este questionário foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), a primeira parte do questionário é 

composta pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

3.2 Coleta de Dados 
 

A coleta de dados dessa pesquisa ocorreu no mês de Março de 2019, foi 

aplicada em um Centro Universitário localizado na cidade de São Paulo.   

 Presencialmente, foram aplicados 220 questionários, deste total, houve 201 

questionários que foram considerados como válidos, pois  todos os pesquisados 

responderam  a todas  as questões propostas. 

Para participar desta pesquisa, foi  necessário que os respondentes detivessem 

alguns pré-requisitos: ter experiência profissional maior ou igual a um ano, estar  

devidamente empregado, atuar em uma empresa que dispusesse de políticas ou 

regras de segurança de informação estabelecidas e disseminadas a toda empresa, e 

seu vínculo empregatício atual fosse maior ou igual a um ano.  

Essas características satisfazem às condições de aplicabilidade deste estudo, 

sendo que  50% dos respondentes desta amostra, atuam em empresas com mais de 

500 colaboradores, salientados esses dados, é possível compreender que os 

respondentes podem ter vivenciado situações que os envolvem direta ou 

indiretamente as políticas de segurança de informação estabelecidas, como, por 

exemplo, experiências de treinamentos de política e normas, auditorias, simulações 

presenciais, atualizações de requisitos das normas e políticas e/ou até alterações da 

políticas de segurança da informação, entre outros. 
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Foram considerados como inválidos 19 questionários. Os motivos deste 

formulários terem sido desconsiderados foram: respondentes que estão 

desempregados e/ou respondentes que não concluíram a pesquisa. 

 

3.3 Dimensionamento da Amostra 
 

Para o cálculo do tamanho da amostra e do poder estatístico das análises, foi 

utilizado o software G*Power 3.1.5 (Faul, Erdfelder, Lang e Buchner, 2007; Faul, 

Erdfelder, Buchner, e Lang, 2009). 

 

No caso do modelo final do presente estudo, considerando-se sete preditores, 

nível de significância de 5%, poder estatístico de 0,8 e tamanho do efeito médio (f² = 

0,15, que equivale a R² = 13%), tem-se que o tamanho mínimo da amostra é de 103 

participantes. A amostra final utilizada foi de 201 respondentes, assim, pode ser 

considerada adequada para a estimação por Partial Least Squares Path Modeling 

(PLS-PM). 

 

3.4 Técnicas Estatísticas 
 

Para realizar o teste das hipóteses deste estudo, serão utilizados testes 

estatísticos com a técnica de Modelos de Equações Estruturais – MEE, entre outros. 

A MEE pode ser distinguida por duas características: a estimação de múltiplas e inter-

relacionadas relações de dependência e a habilidade de representar conceitos não 

observados nessas relações (HAIR et al., 2013). 

Para análise dos dados, definiu-se a escolha pela técnica PLS-PM (Partial Least 

Squares - Path Modeling), pois, entre outras opções, há a vantagem de estimar o 

modelo de mensuração (relação entre os indicadores e as variáveis latentes) e o 

modelo estrutural (relações entre as variáveis latentes) simultaneamente (HAIR et al., 

2013). 

Os cálculos e validações dos testes estatísticos foram desenvolvidos, através da 

técnica de análise multivariada de modelagem por equações estruturais, com o 

software SmartPLS 3.0M3 (RINGLE; WENDE; BECKER, 2015). 
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3.5 Descrição e Análise Descritiva 
 
3.5.1 Perfil da Amostra 

 
Na análise do perfil da amostra, a categoria Gênero não apresentou 

predominância de gênero. O resultado demonstra uma diferença de 6% dos 

respondentes do gênero feminino para os respondentes gênero masculino, conforme 

é possível avaliar no Gráfico 1. 

GRÁFICO 1 : Gênero dos Respondentes 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

A tabela 1 indica os dados da amostra referente à idade dos respondentes: 

Tabela 1 – Dados descritivos da idade dos respondentes 

Idade 
Número Mínimo Máximo Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

201 18 52 27 25 6,82 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

Segundo o indicador PEA – População Economicamente Ativa, divulgado pelo IBGE 

- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2019) a população economicamente 

ativa nacional é considerada a partir dos 10 anos de idade e considerada até os 10 a 

53%47%

Feminino Masculino
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65 anos. A amostra desta pesquisa se enquadra no perfil etário estabelecido pelo 

IBGE. 

É possível observar no gráfico 2, a Escolaridade da Amostra: 

Gráfico 2: Escolaridade dos Respondentes 

 

 

Os resultados apresentam a maioria dos respondentes com superior 

incompleto, dada a amostra por conveniência, aplicada em uma Instituição de Ensino 

Superior Privada na Capital Paulista. Sobre a Escolaridade dos respondentes, 175 

estão cursando o Ensino Superior, ou seja 87% da amostra tem Superior Incompleto, 

19 respondentes possuem superior completo o que representa 9% da amostra tem 

Nível Superior Completo e 2% possuem Ensino Médio Completo e Especialização 

Completa.  

Na tabela 2, é possível analisar o Tempo de experiência profissional, são dados 

da amostra: 

Tabela 2 - Tempo de experiência profissional total 

Experiência 

Total 

Número Mínimo Máximo Média Mediana 
Desv. 

Padrão 

201 1 23 8 6 6 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019 

2%

87%

9%

0% 2%

Ensino médio completo Superior incompleto Superior completo

Especialização incompleta Especialização completa
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É possível observar, nesta amostra, que o tempo de experiência profissional 

total  tem média de oito anos, mediana de seis  e o desvio padrão de seis. Um dos 

requisitos para a participação desta pesquisa, é que todos os respondentes 

estivessem empregados no momento de participação do estudo. 

Na tabela 3 abaixo, representa o tempo de experiência na empresa atual: 

Tabela 3  Tempo de Experiência na empresa atual 

Exp. 

Empresa 

Atual 

Número Mínimo Máximo Média Mediana 
Desv. 

Padrão 

201 1 23 4 3 3 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019 

Os valores apresentados para o tempo médio de experiência na empresa atual 

é de quatro anos. Sendo assim, a amostra composta por respondentes com tempo 

médio de experiencia de quatro anos nos possibilita a inferir que os respondentes 

devem ter vivenciado situações que envolvem as políticas de segurança de 

informação estabelecidas pelas empresas que atuam. 

No gráfico 3, é possível observar o porte da empresas em que os respondentes atual:  

Gráfico 3: Número de empregados das empresas 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019 

9%

6%

7%

10%

18%

50%

Até 9 10 a 20 21 a 49 50 a 99 100 a 499 mais de 500
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O gráfico 3 mostra que 50% dos respondentes atual em empresas, com mais 

de 500 Colaboradores, em seguida, é possível identificar que 18% trabalham em 

empresas que têm de 100 a 499 colaboradores e 10% em empresas de 50  a 99 

colaboradores.  

Segundo o SEBRAE (2011) são consideradas empresas de grande porte 

aquelas que possuem mais de 500 colaboradores, segundo os resultados 

apresentados no gráfico três, 50% da amostra trabalham em empresas de grande 

porte, e 100% dos respondentes afirmaram que há políticas ou regras de segurança 

de informação. 

No gráfico 4 é possível analisar os respondentes que exercem função gerencial. 

Gráfico 4 – Colaboradores com Função Gerencial 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

É possível identificar por meio do gráfico 5 que 18% da amostra são gerentes 

e os outros 82% atual em alguma função operacional. 

3.5.2 Análise Descritiva das Escalas 
 

O objetivo desta análise é apresentar a distribuição da frequência de resposta 

da escala Likert em percentual nas 27 variáveis do questionário. 
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Tabela 4 - Frequência de respostas dos itens das escalas 

 

 

Fonte: 

Dados da Pesquisa, 2019 

1 2 3 4 5

INT1
Se você fosse o João, qual a probabilidade de 

você fazer o mesmo que ele naquela situação?
23,90 14,90 22,70 17,60 20,80 2,96 2,12

INT2
Eu me vejo falando a senha para Marcos como 

João fez.
19,60 15,70 23,90 23,10 17,60 3,04 1,88

OC-DC1
Dividir uma senha com um(a) colega de trabalho 

não vai prejudicar a empresa.
16,10 27,80 27,80 19,60 8,60 2,77 1,14

OC-DC2

Compartilhar uma senha com um(a) colega de 

trabalho que está precisando não causa nenhum 

prejuízo para a empresa.

14,90 16,30 25,50 23,90 9,40 2,87 1,46

OC-DC3

Não há problema em compartilhar uma senha com 

colega de trabalho porque não causa dano para a  

empresa.

15,70 34,50 16,30 14,10 9,40 2,67 1,38

RC-MJ1
Não tem problema dividir uma senha com um(a) 

colega para que o trabalho termine antes.
15,30 21,20 29,00 21,60 12,90 2,96 1,56

RC-EL4
Não é tão ruim dividir uma senha com um(a) colega 

se a situação exigir no meu trabalho.
11,80 16,90 24,30 31,40 15,30 3,23 1,55

RC-EL5
Dividir senhas com colegas é algo que acontece 

onde eu trabalho.
16,90 20,00 16,10 23,90 23,10 3,16 2,02

RC-EL6
Dividir senhas com um(a) colega de trabalho não é 

algo absurdo.
9,80 14,10 25,10 35,30 15,70 3,33 1,41

RC-MJ2

Não tem problema dividir uma senha com um(a) 

colega se auxilia você a melhorar suas tarefas no 

trabalho.

10,60 22,00 29,90 27,80 15,70 3,16 1,52

RC-MJ3

Não tem problema dividir uma senha com um(a) 

colega quando você está com pressa e precisa 

terminar um(a) trabalho.

15,30 36,50 20,00 18,80 9,40 2,71 1,46

LA-TR-01 Diz exatamente o que pensa. 3,90 11,80 33,30 29,40 21,20 3,52 1,15

LA-TR-02 Reconhece seus erros quando eles são cometidos. 9,40 10,60 22,70 29,80 27,10 3,55 1,57

LA-TR-03 Encoraja todos a dizerem o que pensam. 9,80 16,50 25,10 25,90 22,40 3,35 1,60

LA-TR-04 Diz as duras verdades. 5,90 12,90 29,00 28,20 23,50 3,51 1,34

LA-TR-05
Mostra as emoções que correspondem ao que 

sente.
7,10 15,30 34,50 25,90 16,90 3,30 1,28

LA-PI-01
Demonstra crenças que são consistentes com as 

suas ações.
11,80 16,10 28,60 25,90 17,30 3,21 1,54

LA-PI-02
Toma decisões baseado(a) em seus valores 

comportamentais.
6,30 12,50 28,20 34,50 18,00 3,46 1,24

LA-PI-03
Pede às pessoas para tomarem posições de 

acordo com os valores essenciais delas.
12,20 16,10 33,70 25,50 12,20 3,09 1,39

LA-PI-04
Toma decisões baseado(a) em elevados padrões 

éticos.
9,40 12,20 28,60 31,80 17,60 3,36 1,40

LA-PE-01

Solicita às pessoas pontos de vista que 

questionem as suas (dele) posições mais 

profundas.

11,80 18,40 31,80 24,70 12,90 3,09 1,43

LA-PE-02
Analisa informações relevantes antes de tomar uma 

decisão
9,00 9,80 17,60 32,20 31,00 3,67 1,59

LA-PE-03
Ouve cuidadosamente diferentes pontos de vista 

antes de tirar conclusões.
8,60 12,20 25,10 27,50 26,30 3,51 1,54

LA-AC-01
Procura obter informação (feedback) das pessoas 

para melhorar sua interação com elas.
12,50 12,20 22,40 27,80 24,70 3,40 1,74

LA-AC-02
Tem uma noção clara do modo como os outros(as) 

encaram as suas (dele) capacidades.
7,10 15,30 31,40 30,60 15,30 3,32 1,26

LA-AC-03
Sabe quando é o momento de reavaliar as suas 

posições em assuntos mais importantes.
8,20 12,20 27,50 30,60 21,20 3,44 1,41

LA-AC-04
Mostra que compreende como as suas ações têm 

impacto nos outros.
8,20 11,80 21,60 34,10 23,90 3,54 1,46

Liderança Autêntica

ITENS
Frequência de resposta dos itens da escala em (%)

MÉDIA
DESVIO 

PADRÃO

Intenção de Violação de Políticas

Desengajamento Moral
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O primeiro construto analisado foi a Intenção de Violação de Políticas de 

Segurança da Informação, contendo duas afirmações com média geral de resposta 

de 3,00. O item desse construto, que teve maior média de resposta, foi o INT2 “Eu me 

vejo falando a senha para Marcos como João fez” com média 3,04 e o INT1 “Se você 

fosse o João, qual a probabilidade de você fazer o mesmo que ele naquela situação?” 

ficou com média 2,96, ou seja, uma média menor que o INT2. 

 

O Construto Desengajamento Moral foi o segundo construto analisado, a partir 

de nove itens, com médias das respostas de 2,98. O item desse construto, que teve 

maior média de resposta, foi o RC-EL6 “Dividir senhas com um(a) colega de trabalho 

não é algo absurdo.” com média de 3,33 e o item com menor média foi o OC-DC3 

“Não há problema em compartilhar uma senha com colega de trabalho porque não 

causa dano para a  empresa.” com média 2,67. 

 

O Terceiro e último construto a ser analisado foi Liderança Autêntica, composto 

por 16 item, e sua avaliação apresentou 3,18 como média geral em suas respostas. 

O item que apresentou a média mais elevada foi LA-PE-02 “Analisa informações 

relevantes antes de tomar uma decisão” Com média de 3,67, em contra partida, a 

menor média entre as resposta foi obtida no item LA-PI-03 “Pede às pessoas para 

tomarem posições de acordo com os valores essenciais delas.” com 3,09 de média. 

 

De acordo com Hair, Ringle e Sarstedt (2011) a variância média extraída (AVE) 

deve apresentar um valor superior a 0,5. Já a consistência interna, que é avaliada por 

meio do Alpha de Cronbach e a Confiabilidade Composta, foram considerados como 

aceitáveis (NUNALLY; BERSTEIN, 1994; HAIR et al., 2017). A tabela 5 apresenta os 

indicadores mencionados. 
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Tabela 5 - Variância Média Extraída, Confiabilidade Composta e Alpha de Cronbach 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

 O cálculo da raiz quadrada da AVE é outro indicador de validade discriminante 

entre os construtos. Esses valores são apresentados na tabela 6. A raiz quadrada da 

variância média extraída é apresentada em negrito na diagonal, esse valor deve ser 

maior que a correlação entre as variáveis latentes (FORNELL e LARCKER, 1981). 

 

Tabela 6 - Validade Discriminante – Raiz Quadrada da AVE 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

De acordo com a tabela 6, os valores de correlação entre as variáveis latentes 

são menores do que os valores da raiz quadrada da variância média extraída 

(diagonal). 

Todos os indicadores do modelo da pesquisa são reflexivos, assim, seguindo 

as recomendações de Hair et al.,. (2017). A tabela 07 apresenta a análise das cargas 

fatoriais cruzadas. Boa parte dos indicadores apresentou cargas fatoriais altas em 

suas variáveis latentes, superiores a 0,70, e baixa nas demais variáveis latentes. 

Porém, alguns indicadores apresentaram valores inferiores a 0,70 em suas variáveis 

Alfa de Chronbach Confiablidade Composta Variância Média Extraída

DES MORAL - DIST CONSEQUENCIAS 0,849 0,909 0,769

DES MORAL - EUFEMISMO 0,742 0,853 0,661

DES MORAL - JUST MORAL 0,855 0,911 0,773

LID AUT TRANSP RELACIONAL 0,745 0,817 0,531

LID AUT PERSP MOR INT 0,563 0,787 0,659

LID AUT PROC EQUILIBRADO 0,719 0,870 0,771

LID AUT AUTOCONSCIENCIA 0,909 0,872 0,637

VIOLACAO POLITICAS 0,893 0,949 0,903

DES MORAL - DIST 

CONSEQUENCIAS

DES MORAL - 

EUFEMISMO 

DES MORAL - 

JUST MORAL

LID AUT 

TRANSP 

RELACIONAL

LID AUT 

PERSP MOR 

INT

LID AUT 

PROC 

EQUILIBRADO

LID AUT 

AUTOCONSCI

ENCIA

VIOLACAO 

POLITICAS

DES MORAL - DIST CONSEQ. 0,877

DES MORAL - EUFEMISMO 0,694 0,813

DES MORAL - JUST MORAL 0,791 0,699 0,879

LID AUT TRANSP RELACIONAL 0,051 -0,026 0,033 0,728

LID AUT PERSP MOR INT -0,019 -0,005 0,028 0,495 0,812

LID AUT PROC EQUILIBRADO -0,070 -0,143 -0,045 0,545 0,409 0,878

LID AUT AUTOCONSCIENCIA -0,054 -0,153 -0,050 0,512 0,369 0,668 0,798

VIOLACAO POLITICAS 0,503 0,532 0,579 0,090 0,094 -0,045 -0,046 0,950
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latentes. O ajuste do modelo se apresentou mais adequado com a exclusão de 

algumas variáveis (LA-PI-03, LA-PI04, LA-PE-02, LA-PE 04, LA-TR-04), por conta de 

falta de validade convergente. As cargas fatoriais foram analisadas novamente  e são 

apresentadas na tabela 07. 

 

Tabela 07 - Cargas fatoriais cruzadas com todos os indicadores 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

 Para avaliação do modelo estrutural, foi analisada a colinearidade do modelo 

estrutural. Para avaliar a colinearidade, foram analisados os valores de VIF para cada 

subparte do modelo estrutural. De acordo com Hair et al.,. (2017), esses valores 

devem estar abaixo de cinco (Tabela 8). 

 

 

 

DES MORAL - DIST 

CONSEQUENCIAS

DES MORAL - 

EUFEMISMO 

DES MORAL - 

JUST MORAL

LID AUT 

TRANSP 

RELAC.

LID AUT 

PERSP MOR 

INT

LID AUT PROC 

EQUILIB

LID AUT 

AUTOCONS.

VIOLACAO 

POLITICAS

INT1 0,451 0,523 0,523 0,045 0,048 -0,042 -0,039 0,946

INT2 0,503 0,489 0,576 0,123 0,127 -0,043 -0,049 0,954

LA-AC-01 0,009 -0,048 0,020 0,500 0,283 0,665 0,599 0,018

LA-AC-02 -0,008 -0,107 -0,009 0,521 0,348 0,677 0,856 -0,024

LA-AC-03 0,009 -0,084 -0,009 0,509 0,414 0,648 0,767 -0,005

LA-AC-04 -0,062 -0,141 -0,048 0,503 0,335 0,668 0,931 -0,034

LA-PE-01 -0,086 -0,147 -0,042 0,474 0,395 0,937 0,552 -0,047

LA-PE-03 -0,022 -0,093 -0,038 0,505 0,313 0,814 0,667 -0,028

LA-PI-01 -0,066 -0,065 -0,063 0,493 0,623 0,412 0,390 0,034

LA-PI-02 0,000 0,017 0,054 0,414 0,964 0,340 0,301 0,099

LA-TR-01 0,014 -0,027 0,023 0,843 0,381 0,390 0,344 0,092

LA-TR-02 0,062 -0,029 0,019 0,604 0,341 0,523 0,540 0,025

LA-TR-03 -0,034 -0,094 -0,056 0,677 0,387 0,604 0,598 0,030

LA-TR-05 0,094 0,024 0,065 0,767 0,389 0,338 0,318 0,072

OC-DC1 0,830 0,563 0,650 0,025 -0,057 -0,061 -0,036 0,444

OC-DC2 0,911 0,620 0,706 0,066 0,043 -0,047 -0,056 0,418

OC-DC3 0,888 0,640 0,722 0,045 -0,031 -0,074 -0,050 0,456

RC-EL4 0,678 0,851 0,681 -0,012 -0,008 -0,101 -0,069 0,478

RC-EL5 0,377 0,752 0,415 -0,089 -0,074 -0,179 -0,206 0,405

RC-EL6 0,619 0,832 0,590 0,037 0,070 -0,071 -0,109 0,408

RC-MJ1 0,702 0,665 0,907 0,040 0,048 -0,050 -0,057 0,580

RC-MJ2 0,702 0,613 0,894 -0,021 -0,006 -0,077 -0,078 0,513

RC-MJ3 0,689 0,555 0,836 0,076 0,029 0,020 0,016 0,412
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Tabela 8 - Avaliação de Colinearidade 

  
INTENÇÃO DE 

VIOLAÇÃO POLÍTICAS 

DESENGAJAMENTO MORAL - DIST CONSEQUENCIAS 3,039 

DES MORAL - EUFEMISMO  2,260 

DES MORAL - JUSTIFICATIVA MORAL 3,044 

LID AUT TRANSP RELACIONAL 1,723 

LID AUT PERSP MOR INT 1,397 

LID AUT PROC EQUILIBRADO 2,061 

LID AUT AUTOCONSCIENCIA 1,945 

VIOLACAO POLÍTICAS  

 

A técnica de bootstrapping foi utilizada para analisar as significâncias dos 

indicadores (EFRON e TIBSHIRANI, 1998). Caso os resultados deste teste indiquem 

valores superiores a 1,96, a hipótese é rejeitada e a correlação é significante (EFRON 

e TIBSHIRANI, 1998; HAIR et al., 2017). A tabela 9 apresenta os coeficientes 

estruturais do modelo de medidas e estatística t de Student. 

 

Tabela 9 - Coeficientes estruturais do modelo de medidas e estatística t de Student  

  Média 
Desvio 
Padrão 

Estatística 
T 

P-Valor 

INT1 <- VIOLACAO POLITICAS 0,947 0,010 97,233 0,000 

INT2 <- VIOLACAO POLITICAS 0,953 0,009 105,439 0,000 

LA-AC-01 <- LID AUT AUTOCONSCIENCIA 0,756 0,247 2,427 0,015 

LA-AC-02 <- LID AUT AUTOCONSCIENCIA 0,783 0,217 3,938 0,000 

LA-AC-03 <- LID AUT AUTOCONSCIENCIA 0,760 0,231 3,321 0,001 

LA-AC-04 <- LID AUT AUTOCONSCIENCIA 0,778 0,229 4,066 0,000 

LA-PE-01 <- LID AUT PROC EQUILIBRADO 0,794 0,278 3,368 0,001 

LA-PE-03 <- LID AUT PROC EQUILIBRADO 0,755 0,283 2,881 0,004 

LA-PI-01 <- LID AUT PERSP MOR INT 0,576 0,340 1,830 0,067 

LA-PI-02 <- LID AUT PERSP MOR INT 0,825 0,279 3,450 0,001 

LA-TR-01 <- LID AUT TRANSP RELACIONAL 0,675 0,289 2,921 0,004 

LA-TR-02 <- LID AUT TRANSP RELACIONAL 0,538 0,284 2,123 0,034 

LA-TR-03 <- LID AUT TRANSP RELACIONAL 0,589 0,276 2,452 0,014 

LA-TR-05 <- LID AUT TRANSP RELACIONAL 0,622 0,281 2,727 0,006 

OC-DC1 <- DES MORAL - DIST CONSEQUENCIAS 0,829 0,032 25,798 0,000 

OC-DC2 <- DES MORAL - DIST CONSEQUENCIAS 0,911 0,015 61,256 0,000 

OC-DC3 <- DES MORAL - DIST CONSEQUENCIAS 0,887 0,019 46,511 0,000 

RC-EL4 <- DES MORAL - EUFEMISMO  0,851 0,027 32,024 0,000 

RC-EL5 <- DES MORAL - EUFEMISMO  0,751 0,040 18,932 0,000 

RC-EL6 <- DES MORAL - EUFEMISMO  0,831 0,035 24,118 0,000 

RC-MJ1 <- DES MORAL - JUST MORAL 0,907 0,012 77,972 0,000 

RC-MJ2 <- DES MORAL - JUST MORAL 0,894 0,019 47,613 0,000 
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RC-MJ3 <- DES MORAL - JUST MORAL 0,834 0,028 30,031 0,000 

A tabela 10 apresenta os valores dos coeficientes entre os construtos e as 

respectivas estatísticas t de Student. Os valores dos coeficientes também foram 

estimados pela técnica de bootstrapping. 

Todos os valores dos relacionamentos, que apresentaram valores de t de 

Student superiores a 1,96 (nível de significância = 5%), têm suporte para a hipótese 

correspondente. Porém, de acordo com os resultados os valores dos coeficientes 

apresentaram t de Student inferiores a 1,96, não dando suporte para essas hipóteses 

dos relacionamentos. 

 

Tabela 10 - Coeficientes do modelo estrutural – entre construtos 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 O coeficiente de determinação (R²) foi avaliado conforme os estudos de Cohen 

(1988) e Faul et al., (2007), que determinam que os valores de f2 iguais a 0,02, 0,15 e 

0,35 são considerados, respectivamente, como efeitos pequenos, médios e grandes. 

Esses valores de f2 representam valores de R2 iguais a 2%, 13% e 25%, 

respectivamente. 

A Tabela 11 apresenta os valores de R2, R2 ajustado. 

 

Tabela 11 - Resultados dos valores de R2  

 
Intenção de Violação 

 
Políticas da Informação 

 
  

R² R² Ajustado 

0,380 0,362 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
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Os resultados são apresentados na Figura 3 e na tabela 11 e indicam que alguns dos 

construtos apresentam impacto não significantes. O modelo resultante da pesquisa é 

apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3. Modelo resultante da pesquisa 

 

Notas: *** = significante a 0,1%; NS = não significante 

 

Para testar as diferenças do estudo em relação às diferenças entre os 

relacionamentos entre gêneros, foi realizada uma análise multigrupo. A tabela 12 

apresenta os resultados da análise dos relacionamentos significantes dos construtos 

entre grupos de respondentes masculinos e femininos. 
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Tabela 12 - Análise de relacionamentos do modelo de pesquisa por diferenciação de 

gênero. 

  
Diferença de 

relacionamentos 
P-Valor 

DESENGAJAMENTO MORAL – DISTORÇÃO DE 
CONSEQUÊNCIAS -> VIOLACAO POLÍTICAS 

0,052 0,613 

DESENGAJAMENTO MORAL - EUFEMISMO  -> 
VIOLACAO POLÍTICAS 

0,014 0,469 

DESENGAJAMENTO MORAL - JUSTIFICATIVA 
MORAL -> VIOLACAO POLÍTICAS 

0,146 0,241 

LIDERANÇA AUTÊNTICA TRANSPARENCIA 
RELACIONAL -> VIOLACAO POLÍTICAS 

0,181 0,863 

LIDERANÇA AUTÊNTICA PERSP. MORAL 
INTERNA -> VIOLACAO POLÍTICAS 

0,014 0,538 

LIDERANÇA AUTÊNTICA PROC EQUILIBRADO -
> VIOLACAO POLÍTICAS 

0,150 0,152 

LIDERANÇA AUTÊNTICA AUTOCONSCIENCIA -
> VIOLACAO POLÍTICAS 

0,054 0,636 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019 

Pelos resultados da tabela 12, observa-se que não existe uma diferença 

significativa dos relacionamentos entre os construtos em questão de gênero. 
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4 - ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 

4.1 Discussão dos Resultados 
 

A primeira hipótese “O Desengajamento Moral influencia positivamente na 

intenção violação de políticas de segurança da informação”  foi confirmada. Os 

resultados positivos dos relacionamentos indica que quanto mais os colaboradores se 

desengajam, moralmente, mais há intenção de violação de políticas de segurança da 

informação. 

A subdimensão Justificativa Moral, quando relacionada com o construto 

Intenção de Violação de Políticas de Informação, apresenta um resultado positivo e 

significante, o que vai de encontro com o estudo realizado por D’Arcy et al (2014)  e a 

Justificativa Moral pode ser identificada, quando os colaboradores violam 

intencionalmente a  Política de Segurança da Informação (PSI), e justificam que foi 

necessária a ação errada para entregar uma atividade com excelência e atender o 

prazo, pois os colaboradores entendem que mesmo agindo errado a ação foi para 

atender os interesses da organização.  

O resultado positivo e significante do Item Justificativa Moral relacionada à 

Intenção de Violação de Políticas de Informação, também corrobora com Bandura et 

al (1996) e D’Arcy et al (2014) quando afirmam que a Justificativa Moral ampara as 

pessoas em condutas erradas, ato como o apresentado pela vinheta do questionário 

que compõe este estudo, a justificativa moral explica que a conduta prejudicial 

realizada passa a ser aceitável e pode trazer resultados positivos para os fins 

organizacionais. 

O resultado da subdimensão Eufemismo relacionado à Intenção de Violação 

de Políticas de Informação foi positivo e significante. Assim, o Eufemismo, segundo 

Bandura at al (1996), fornece uma ferramenta conveniente para mascarar atividades 

repreensíveis ou até mesmo conferir a elas um status respeitável. 

O Eufemismo, segundo D’Arcy et al (2014), reduz a dissonância associada à 

Intenção de Violação de Políticas de Informação em declarações como: “oferecer a 
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senha para um colega de trabalho acessar meu computador é a ação menos grave 

nesta empresa”. 

Quando relacionado o Item de Distorção de Consequências do construto 

Desengajamento Moral, com Intenção de Violação de Políticas de Informação, o 

resultado é não significante, o que não invalida a primeira hipótese. 

D’Arcy et al. (2014) exemplifica a distorção de consequências, quando 

colaboradores violam a política de segurança da informação, por julgar o ato de violar 

como não prejudicial a organização, pelo menos não diretamente.  

A segunda hipótese “A Liderança Autêntica influencia negativamente na 

intenção de violação de políticas de segurança da informação” não foi confirmada e 

não corrobora o estudo de Walumbwa et al. (2008) que afirma que o Líder Autêntico 

influencia no comportamento positivo de seus liderados.  

O resultado demostra que, quando há intenção de violação de políticas de 

segurança da informação, por partes dos colaboradores,  a liderança autêntica pode 

não influenciar negativamente nesta intenção errônea do funcionário. No entanto, o 

resultado corrobora com o estudo de Algera e Lips-Wiersma (2012) quando afirmam 

que os líderes não podem ser autênticos em relação a todos os indivíduos em todas 

as situações e em todos os momentos, uma vez que a realidade prática da vida não 

o permite. 

Quando se avalia a subdimensão Transparência Relacional do Construto de 

Liderança Autêntica com o Construto de Intenção de Violação de Política de 

Segurança da Informação, não se confirma. Ilies et al.(2005) afirma que a 

Transparência Relacional consiste na apresentação do "eu" genuíno do líder e Avolio 

e Gardner (2005) afirmam que, por meio da transparência relacional, os lideres 

conseguem alinhar seus valores morais e íntegros ao comportamento dos seus 

liderados, o que não se pode afirmar, de acordo com os resultados obtidos nesse 

estudo. 

Ao analisar o resultado do construto Liderança Autentica através da 

subdimensão Perspectiva Moral Interna, a Autoconsciência e o  Processamento 

Equilibrado relacionados à Intenção de Violação de Política de Segurança da 

Informação, o resultado não confirma a influência negativa desses relacionamentos.  
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O Processamento Equilibrado da Liderança Autêntica, segundo Luthans e 

Avolio (2003) está relacionado com as considerações feitas por outras pessoas ao 

que se refere as informações e reflexões, pode-se concluir, conforme resultado desta 

pesquisa, que mesmo o líder considerando as opiniões dos colaboradores, não 

influencia na Intenção de Violação de Política de Segurança da Informação.  

Todavia os resultados das subdimensões Perspectiva Moral Interna, 

Processamento Equilibrado e Autoconsciência da Liderança Autêntica corroboram 

com Algera e Lips-Wiersma (2012) o Líder Autêntico e seus colaboradores estão 

inseridos em contextos organizacionais, bem como em ambientes socioeconômicos, 

que expõem o líder a  analisar sua autenticidade, em relação ao que se estabelece 

em normas e políticas, contudo é inevitável que o líder autêntico não seja tomado por 

dúvidas ou contrapontos, que inferem seus valores, todavia não se pode afirmar que, 

em todo o tempo, o líder apresenta-se autêntico (ALGERA e LIPS-WIERSMA, 2012). 

A síntese dos testes de hipóteses do estudo é apresentada no quadro 13. 

 

Quadro 13.Síntese dos testes de hipóteses do estudo 

Hipóteses Descrição Resultado 

H1 

O Desengajamento Moral influencia positivamente 

na intenção de violação de políticas de segurança 

da informação. 

Confirmada 

H2 

A Liderança Autêntica influencia negativamente na 

violação de políticas de segurança da informação. 

 

Não Confirmada 
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5- CONCLUSÃO 
 

 

No mundo em que as organizações se tornam cada vez mais dependentes de 

sistemas de informação, a fim de garantir resultados positivos pelos investimentos 

realizados, faz-se necessário a aplicação de políticas de segurança da informação 

dada à vulnerabilidade do uso destes sistemas. 

As vulnerabilidades relacionadas aos sistemas organizacionais de informação 

são diversas e podem ser consideradas como ameaça aos sistemas, desde a falta de 

critérios de segurança, para definição de senhas para de acesso aos sistemas, 

invasão de hackers, venda de informações e até a intenção de violação de políticas 

de segurança da informação por parte de colaboradores, fatos ocorridos em empresas 

de vários países. 

Embora existam muitos mecanismos de segurança projetados para mitigar 

riscos à segurança da informação e ,muitas vezes, incumbe aos usuários utilizar estes 

meios para que sejam eficazes os modelos de segurança estabelecidos, a efetividade 

de segurança da informação também está relacionada ao comportamento efetivo das 

pessoas, em seguirem o que foi estabelecido, como políticas de segurança da 

informação. 

Este estudo teve como objetivo verificar as relações entre os construtos das 

escalas de Intenção de Violação de Políticas de Segurança da Informação, 

Desengajamento Moral e Liderança Autêntica. Os dados obtidos foram analisados, 

estatisticamente, proporcionando o teste das hipóteses levantadas para analisar o 

problema de pesquisa.  

Os resultados obtidos apresentaram evidências que podem determinar 

elementos importantes em relação à análise Violação de Políticas de Segurança da 

Informação nas organizações, em relação ao comportamento dos colaboradores e o 

papel da liderança. 

Segundo D’Arcy et al (2014) as organizações costumam sofrer vários tipos de 

violações das políticas de segurança da informação, por parte dos colaboradores, 

apesar das crescentes ações a fim de mitigar esses comportamentos como 

implementação de novas políticas de segurança e programas de conscientização.  
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A partir da confirmação da primeira hipótese desta pesquisa, sugere-se às 

organizações o mapeamento dos motivos que fazem os colaboradores se 

desengajarem, moralmente, pois o desengajamento moral implica em uma 

autoanalise  cognitiva de comportamento imoral, como sendo moralmente aceitável, 

após esse mapeamento, sugere-se que a organização crie ações que mitiguem os 

atos errôneos.  

Conforme resultado desta pesquisa, o fator de Justificativa Moral é o que mais 

influencia na Intenção de Violação de Política de Segurança da Informação, quando 

comparado aos outros fatores, a partir desta descoberta, sugere-se que  nas políticas 

organizacionais, obrigatoriamente, contenham requisitos que coíbam ações de 

violação de políticas e destacar, nestas políticas, a não aceitação da companhia em 

relação a mecanismos cognitivos de desengajamento moral, a fim de mitigar ações 

que o colaborar julgue que esteja  fazendo correto, no entanto podem causar 

problemas à organização. 

O segundo fator de Desengajamento Moral, que mais influência na Intenção de 

Violação de Política de Segurança da Informação, é o Eufemismo. A linguagem 

eufemística proferida pelo mecanismo cognitivo pode vir a prejudicar a cultura 

estabelecida pelas política organizacionais, portanto propõe-se que a gerência atue 

de forma determinante em atividades de conscientização semanais ou quinzenais, 

para com seus subordinados, com o propósito de  eliminar o eufemismo do cotidiano 

de suas equipes.  

A partir da participação dos colaboradores, nas atividades de conscientização, 

sugere-se que, nos encontros de orientações sobre cumprimento de Política de 

Segurança da Informação e prejuízos, o eufemismo pode causar à empresa, sugere-

se que haja a contribuição de um colaborador ao compartilhar um possível evento de 

violação, ao qual a empresa esteja vulnerável, e a possível solução proposta por esse 

colaborador, para intuito de mitigar esse tipo de discurso ou ações prejudiciais à 

companhia. 

A subdimensão Distorção das Consequências apresentou uma alta correlação, 

segundo os resultados deste estudo, recomendam-se ações organizacionais que 

promovam aprimoramento aos colaboradores, que distorçam as consequências de 

suas ações incorretas, sugere-se à gerência que oriente, individualmente, o 
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funcionário, sobre todos os possíveis prejuízos, que a distorção de consequências de 

violações  podem causar à empresa, caso  o colaborador já tenha sido orientado por 

sua gerência, e os desacertos persistam, a gerência poderá propor ao colaborador 

treinamento e desenvolvimento em Política de Segurança da Informação, Compliance 

e Condutas de Comportamento, elaborados pela organização.  

A segunda hipótese “A Liderança Autêntica influencia negativamente na 

intenção violação de políticas de segurança da informação”, não foi confirmada, ou 

seja, não se pode afirmar, que a Liderança Autentica influencia, negativamente, na 

intenção violação de políticas de segurança da informação a partir dos resultados 

deste estudo. Portanto, propõe-se que a disseminação de princípios morais e éticos, 

nas organizações, não seja apenas papel do líder; mas, sim, de toda a equipe. A 

realização de campanhas organizacionais de conscientização, sobre a importância a 

ações firmadas na ética e na moral, por parte de todos da empresa, será benéfica e  

poderá promover bons resultados tanto para a empresa, quanto para os 

colaboradores. 

 

Os líderes autênticos podem influenciar a autenticidade nos colaboradores, 

mas ações de integridade relativos à moral e à ética só depende deles próprios, desta 

forma recomenda-se que, nos treinamentos aplicados na empresa, após sua , sejam 

realizadas reflexões e orientações quanto à relevância da ética e moral para a 

organização, a fim de se construir uma cultura organizacional baseada em princípios 

morais e éticos. Esta proposta não anula a ação fundamental da liderança em 

disseminar condutas morais e éticas aos seus colaboradores, corrobora Luthans e 

Avolio (2003) não se pode excluir o impacto de que líderes exercem sobre a vida das 

pessoas, principalmente, quando a ética e a moral encontram-se na essência da 

liderança. 

 

Entre as contribuições originadas por esta pesquisa, algumas estão 

relacionadas ao âmbito acadêmico. O resultado atende a proposta de Siponen (2005), 

WALUMBWA et al., (2008), D’Arcy, Hovav e Galletta (2009) Aurigemma e Panko 

(2012) os quais sugerem que novas pesquisas sobre políticas de segurança da 

informação sejam aplicadas em outros tipos de empresas.  



72 

 

 Outra contribuição acadêmica que este estudo atende é a proposta de D’Arcy, 

Herath e Shoss (2014) quando recomendam criar e analisar outras hipóteses 

relacionados às variáveis de intenção de violação de políticas de segurança da 

informação relacionados a outros construtos, esta pesquisa propôs a relação dentre 

os construtos de Desengajamento Moral e Liderança Autêntica. 

 

 O estudo de D’Arcy, Hovav e Galletta (2009) também sugere que  construto 

de intenção de violação seja aplicado em amostras fora da cultura de empresas 

localizadas no Estados Unidos, esse estudo atende esta proposta, sendo realizada a 

pesquisa a partir de dados de empresas brasileiras. 

  

 Na pesquisa de WALUMBWA et al., (2008) sugere-se o desenvolvimento de 

pesquisas futuras a fim de examinar, se a liderança autêntica tem impacto sobre 

organização, o que foi atendido por esse estudo. 

 

 Este estudo é limitado em relação à análise do nível de criticidade de 

segurança da informação das organizações consideradas, propõe-se à pesquisa 

futura inserir variáveis de controle que versam sobre aspectos relacionados à 

importância da disponibilidade de criticidade das informações. 

 

 Este estudo limitou-se a uma amostra de pesquisa com colaboradores com 

experiência profissional maior ou igual a um ano, segundo Moore (2015) o 

desengajamento moral é orientação cognitiva, relativamente, estável, porém é 

maleável à influência, em um contexto de longo do prazo, conforme se apurou em 

estudos nas últimas décadas. Portanto, recomenda-se para estudos futuros, uma 

amostra composta de jovens que estão no primeiro emprego, a fim de analisar, se 

serão apresentadas divergências de desengajamento moral, conforme a idealização 

de suas carreiras. 
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