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Resumo:  
 
No âmbito da complexidade de gestão dos diversos tipos de organização, tem-se o 
desafio atual da expansão do Terceiro Setor no Brasil e no mundo. Por não visar 
fins lucrativos, tais organizações, dentre elas as missionárias, apresentam um 
perfil de natureza diversa, não objetivando essencialmente transações 
econômicas, e sim a transformação do ser humano. As instituições missionárias se 
orientam por um rico sistema de valores e crenças, que constituem a sua missão e 
reforçam a identificação do indivíduo com o seu trabalho humanitário. Neste 
contexto, o exercício da liderança servidora, embora aplicável em qualquer tipo de 
organização, ganha evidência naquelas sem fins lucrativos. Destacando a 
diferença entre liderança transformadora e servidora, este estudo objetivou a 
validação de uma escala adequada ao seu exercício em atividades missionárias de 
expatriados. Tomando como referência o modelo de Patterson (2003), buscou-se 
contribuir para o enriquecimento da temática liderança servidora e expatriação, por 
meio da conjugação dos atributos de líderes servidores e líderes expatriados. Com 
a coleta de dados precedida da validação da ferramenta de mensuração, os 
sujeitos desta pesquisa somaram 206 cidadãos assistidos de Moçambique – 
África, que responderam os questionários após formulada a análise de sua 
fidedignidade. Ajustado aos objetivos da pesquisa, o modelo proposto foi acrescido 
do construto “Expatriação”, do desmembramento do construto “Amor” com inclusão 
de “Equilíbrio”, e da junção dos construtos “Delegação” e “Humildade”. Os 
resultados obtidos permitiram concluir que o “fator cultural” precisa ser considerado 
e, por isso, incluído nos modelos de avaliação de liderança, especialmente, em 
ambientes onde o nível de confiança nas relações é baixo. Também foi constatada 
a supremacia dos construtos “Visão”, “Amor” e “Altruísmo”, e o impacto negativo 
do construto “Delegação e Humildade” na relação entre moçambicanos e 
missionários brasileiros. Representando uma valiosa contribuição empírica sobre a 
seleção, a preparação, o desenvolvimento e a mensuração de líderes servidores e 
expatriados de diversas organizações, este estudo aprofundou o entendimento da 
gestão de expatriados pelas organizações missionárias existentes no país. 
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