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psicológico sobre intenção de rotatividade: um estudo com professores. 
Dissertação de Mestrado, Universidade Metodista de São Paulo, UMESP, SÃO 
BERNARDO DO CAMPO – SP. 
 

RESUMO 
 
A dinâmica acelerada dos negócios, as mudanças constantes nas políticas de 
gestão de pessoas aplicadas por organizações e as complexas interações 
empresariais em rede parecem ter mudado visivelmente as ênfases dadas por 
pesquisadores às facetas do comportamento de profissionais que atuam em 
organizações. Desse modo, dentre tantos outros temas, o planejamento que cada 
profissional faz acerca de sua saída da organização, denominado intenção de 
rotatividade, tornou-se novamente um fenômeno de interesse no campo do 
comportamento organizacional. Atualmente, a alternativa mais aplicada aos estudos 
do comportamento organizacional tem sido a elaboração de modelos para 
representar o escopo de uma investigação científica. O objetivo geral deste estudo 
foi testar um modelo teórico para intenção de rotatividade, analisando-se sua relação 
com três dimensões de bem-estar no trabalho (satisfação no trabalho, envolvimento 
com o trabalho e comprometimento organizacional afetivo), moderada por capital 
psicológico, conceito composto por quatro capacidades psicológicas (eficácia, 
otimismo, esperança e resiliência). Para análise do modelo foram testadas quatro 
hipóteses relativas às interações das variáveis nele contidas. Participaram do estudo 
85 professores, escolhidos por conveniência, que atuavam em uma universidade na 
Região do ABCD Paulista. A idade média dos participantes era de 45 anos 
(DP=11,49), sendo a maioria do sexo masculino, casada, com mestrado concluído e 
tempo de trabalho variando de 1 a 5 anos. Foi utilizado um questionário de auto 
preenchimento contendo cinco medidas brasileiras validadas e precisas, as quais 
aferiram as variáveis do modelo teórico. Os resultados descritivos indicaram que os 
docentes detêm um quadro de bem-estar no trabalho composto por satisfações 
maiores com colegas, chefias e tarefas e menores com salários e promoções; desse 
quadro fazem parte também índices medianos de envolvimento com o trabalho e 
medianos de compromisso afetivo com a universidade em que atuavam. Entretanto, 
observou-se que, apesar dos índices medianos das dimensões de bem-estar no 
trabalho, foi revelada baixa intenção de rotatividade por parte dos docentes. O 
capital psicológico observado entre os docentes situa-se alto. Análises de correlação 
pelo r de Pearson informaram índices negativos e significativos entre as três 
dimensões de bem-estar no trabalho e intenção de rotatividade. Capital psicológico 
também se mostrou negativa e significativamente correlacionado à intenção de 
rotatividade. Tais resultados informam que o plano de deixar a universidade onde 
atuam é inversamente proporcional ao bem-estar vivenciado no trabalho e ao nível 
de capital psicológico retido pelos docentes. Parece que docentes com elevado 
capital psicológico e que se sentem bem no trabalho planejam menos deixar a 
universidade onde atuam, sendo possível interpretar como plausível o inverso. 
Análises de regressão linear múltipla hierárquica, executadas pelo método enter, 
informaram que capital psicológico atua como moderador na relação entre bem-estar 
no trabalho e intenção de rotatividade: foram observadas aumento na predição de 
intenção de rotatividade quando se adicionou capital psicológico a dois modelos 
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compostos, respectivamente, por satisfação no trabalho e envolvimento com o 
trabalho. Portanto, o alto nível de capital psicológico poderia potencializar o impacto 
de satisfação no trabalho e envolvimento com o trabalho sobre a intenção de 
rotatividade. Por outro lado, no modelo integrado por comprometimento 
organizacional afetivo o qual revelou maior força de predição sobre intenção de 
rotatividade, capital psicológico conseguiu reduzir levemente o impacto. Parece que 
docentes com alto nível de capital psicológico agem sob menos influência do seu 
compromisso afetivo com a organização quando fazem planos de sair da 
universidade empregadora. Portanto, os resultados deste trabalho permitem 
reconhecer que o estado positivo e saudável representado por bem-estar no 
trabalho poderia ter seu impacto sobre intenção de rotatividade moderado levemente 
por capital psicológico. Além disso, os resultados descritivos foram discutidos, 
comparando-os com outros estudos empíricos com professores. Por fim, foi proposta 
uma pauta para investigações futuras e sugerido criar uma nova linha de pesquisa 
no Brasil na investigação do papel moderador do conceito integral de capital 
psicológico nas relações entre constructos do campo do comportamento 
organizacional, baseada nas lacunas da literatura nacional apontadas nesse estudo.  
 
Palavras chaves: modelo do comportamento organizacional, intenção de 
rotatividade, bem-estar no trabalho e capital psicológico.  
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POLIZZI FILHO, Angelo (2011). The impact of well-being at work and 
psychological capital over the turnover intention: a study of teachers. 
Dissertation. Universidade Metodista de São Paulo, UMESP, São Bernardo do 
Campo – SP. 

 
ABSTRACT 

 
The fast pace of business, the frequent changes on companies’ people management 
policies and complex business network interactions seem to have visibly changed 
researchers emphasis on behavior aspects of organizations' personnel. Thereby, 
turnover intentions – how each professional plan on leaving the organization – 
became of great interest on the organizational behavior field, among other subjects.   
The most used method to study organizational behaviors has been the creation of 
models to represent a scientific investigation scope.  The general goal of this study 
was to test a theoretical model for turnover intentions, analyzing its relation to three 
dimensions of the well-being at work (job satisfaction, work engagement and 
organizational commitment), and being moderated by psychological capital, a 
concept made of four psychological capacities (efficacy, optimism, hope and 
resilience) In order to analyze the model, four hypothesis related to its interactions 
were tested. Eighty-Five teachers that work in a University in the ABCD Paulista area 
were chosen by convenience to take part in this study.  The subjects were 45 years 
old in average (SD=11.49), mostly married man with a master’s degree and 1- 5 
years working time. We used a self-completion questionnaire containing five Brazilian 
validated and precise measures, which measure the variables of the theoretical 
model. The descriptive results showed that the teachers’ well-being at work is mostly 
composed by satisfactions with colleagues, bosses and tasks, being less satisfied 
with salaries and promotions; it also shows that they have an average work 
engagement and average work commitment with the university. Although we could 
observe average levels of well-being at work, the results presented a low turnover 
intention level. The psychological capital observed among the teachers was high. 
Correlation analysis by Pearson’s r presented negative indexes and significant 
results comparing the three dimensions of well-being at work and turnover intentions. 
The relation between Psychological Capital and turnover intentions was also 
negative and significant. Those results show that the intentions of leaving the 
university where they teach are inversely proportional to the teachers’ well-being at 
work and psychological capital.  It seems that teachers with a high psychological 
capital that feel well at work plan less on leaving the university where they work, 
being possible to understand that the opposite may also be true. Multiple hierarchical 
linear regression analysis, performed by the enter method, show that the 
psychological capital acts as a moderator when relating well-being at work and 
turnover intention: we could observe that the turnover intention prediction raised 
when the psychological capital was added to two models, one based on job 
satisfaction, and the other on work engagement.  Therefore, the high psychological 
capital level could multiply the impact of job satisfaction and work engagement over 
the turnover intentions. On the other hand, the psychological capital caused a low 
impact reduction on the organizational commitment model, which showed a higher 
turnover intention prediction. It seems that high level psychological capital teachers 
are less influenced by their affective commitment to the organization when they plan 
to leave their jobs. Therefore, the results of this work allow us to realize that a healthy 
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and positive well-being at work could have its impact over turnover intentions lightly 
moderated by the psychological capital. Furthermore, there was a debate comparing 
the descriptive results with other empiric studies with teachers. Finally, we proposed 
a future investigations agenda, suggesting creating a new research line on the 
integral concept of psychological capital as a moderator in relations between 
constructs in organizational behavior in Brazil, based on the national literature here 
pointed.  
 
Key-words: Organizational behavior model, turnover intention, well-being at work 
and psychological capital.  
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psicológico sobre la intención de rotatividad: un estudio con profesores. 
Disertación de Maestria, Universidade Metodista de Sao Paulo, UMESP, SAO 
BERNARDO DO CAMPO - SP. 
 

RESUMEN 
 
La dinámica acelerada de los negocios, los cambios constantes en las políticas de 
gestión de personas aplicadas por las organizaciones y las complejas interacciones 
empresariales en red parecer mudar visiblemente los énfasis dadas por 
investigadores a los comportamientos de profesiones que actúan en las 
organizaciones. De esta manera, entre tantos otros temas, el planeamiento que cada 
profesional hace sobre su salida de la organización, denominado intención de 
rotatividad, se ha tornado nuevamente un fenómeno de interés en el ámbito del 
comportamiento organizacional. Actualmente, la alternativa más aplicada a los 
estudios de comportamiento organizacional ha sido la elaboración de modelos para 
representar el objetivo de una investigación científica. El objetivo general de este 
estudio fue analizar un modelo teórico para intención de la rotatividad, se analizando 
su relación con tres dimensiones de bien-estar en el trabajo (satisfacción en el 
trabajo, envolvimiento con el trabajo y el comprometimiento organizacional afectivo), 
moderada por el capital psicológico, concepto compuesto por cuatro capacidades 
psicológicas (eficacia, optimismo, esperanza y resiliencia) Para análisis del modelo 
fueron testadas cuatro hipótesis relativas a las interacciones de las variables en él 
contenidas. Participaron del estudio 85 profesores, elegidos por conveniencia, que 
actuaban en una universidad de la Región del ABCD Paulista. La edad media de los 
participantes era de 45 años (DP=11,49), la mayoría del sexo masculino, casada, 
con maestría concluida y tiempo de trabajo variando de 1 a 5 años. Fue utilizado un 
cuestionario de auto relleno conteniendo cinco medidas brasileñas validadas y 
precisas, las cuales contrastaban las variables del modelo teórico. Los resultados 
descriptivos indicaran que los docentes detienen un cuadro de bien-estar en el 
trabajo compuesto por satisfacción mayores con colegas, jefatura y tareas y 
menores con sueldos y promociones; de este cuadro hacen parte también los 
índices medianos de envolvimiento con el trabajo y medianos de compromiso 
afectivo con la universidad en que actuaban. Sin embargo, se ha observado que, a 
pesar de los índices medianos de las dimensiones de bien-estar en el trabajo, fue 
revelada baja intención de rotatividad por parte de los docentes. El capital 
psicológico observado entre los docentes se sitúa alto. Análisis de correlación por la 
r de Pearson han informado índices negativos y significativos entre las tres 
dimensiones de bien-estar en el trabajo e intención de rotatividad. Capital psicológico 
se ha mostrado de forma significativa y significativa correlacionado a la intención de 
rotatividad. Tales resultados que el plano de dejar la universidad donde actúan es 
inversamente proporcional al bien-estar vivenciado en el trabajo y al nivel de capital 
psicológico retenido por los docentes. Parece que docentes con elevado capital 
psicológico y que se sienten bien en el trabajo planean menos dejar la universidad 
donde actúan, posible interpretar así como plausible el inverso. Análisis de regresión 
linear múltiple jerarquía, ejecutadas por el método enter, informaron que el capital 
psicológico actúa como moderador en la relación entre bien-estar en el trabajo e 
intención de rotatividad: fueron observados aumento en la predicción de la intención 
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de rotatividad cuando se ha adicionado capital psicológico a dos modelos 
compuestos, respectivamente, por satisfacción en el trabajo y envolvimiento con el 
trabajo. Por lo tanto, el alto nivel psicológico podría potencializar el impacto de 
satisfacción en el trabajo y envolvimiento con el trabajo sobre la intención de 
rotatividad. Por otro lado, en el modelo integrado por el comprometimiento 
organizacional afectivo, que ha revelado una más grande fuerza de predicción sobre 
intención de rotatividad, capital psicológico ha conseguido reducir el impacto. Parece 
que los docentes con alto nivel de capital psicológico actúan menos bajo influencia 
de su compromiso afectivo con la organización cuando hacen planos de salir de la 
universidad empleadora. Por lo tanto, los resultados de este trabajo permiten 
reconocer que el estado positivo y saludable representado por el bien-estar en el 
trabajo podría tener un impacto sobre intención de rotatividad moderado levemente 
por capital psicológico. Además de eso, los resultados descriptivos fueron discutidos, 
comparado a otros estudios empíricos con profesores. Por fin, fue propuesta una 
pauta para investigaciones futuras y sugerido crear una nueva línea de investigación 
en Brasil: la del papel moderado del concepto integral de capital psicológico en las 
relaciones entre constructores del campo del comportamiento organizacional, 
basada en las lagunas de la literatura nacional apuntadas en este estudio.  
 
Palabras-clave: modelo do comportamiento organizacional, intención de rotatividade, 
bien-estar en el trabajo y capital psicológico.  
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PsyCap - psychological capital – capital psicológico 

PWB - employee psychological well-being - bem-estar psicológico dos funcionários 

QUALIS - sistema de avaliação de periódicos mantido pela CAPES 

QVT – Qualidade de vida no trabalho 
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RAE - Eletrônica - Revista de Administração de Empresas, publicada pela Fundação 

Getúlio Vargas de São Paulo  

RAUSP – Revista de Administração da Universidade de São Paulo. 

SINAES – Sistema Nacional da Educação Superior.   

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UFU - Universidade Federal de Uberlândia  

VD – Variável Dependente 

VI – Variável Independente 

VM – Variável Moderadora 

XXIX ENANPAD - XXIX Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de 

Pós-Graduação em Administração 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A competitividade constitui o centro das preocupações nas organizações 

desde o final do século passado e o foco principal de seus gestores a partir da crise 

econômica mundial desencadeada no 2º semestre de 2008. A crise se agravou 

recentemente com o rebaixamento da classificação dos EUA pela agência 

classificadora de risco Standard & Poor's gerando um impacto imediato e direto na 

economia mundial. 1  

Mintzberg e Lampel (1999) afirmam que, para enfrentar um ambiente 

altamente competitivo, as organizações por questão de sobrevivência, independente 

de seu porte ou segmento, são obrigadas a promover mudanças estratégicas cada 

vez mais rápidas. Neste contexto, a mudança organizacional se configurou como 

rotina, de difícil assimilação no mundo coorporativo. 

Masseto (2003) afirma que as universidades brasileiras passam por uma 

metamorfose desde o início do milênio, deixando sua natureza social e de caráter 

essencialmente pedagógico. A visão de “educação como mercadoria”, adotada por 

grupos empresariais que hoje administram a maioria dos congloremados 

educacionais no país (TIRADENTES, 2010), aliada à “venda” de facilidades de 

colocação rápida de emprego proporcionada pelos cursos tecnológicos e às 

comodidades dos cursos de ensino à distância – EAD (BERTARELLO, 2010), se 

aproximam das estratégias do mundo coorporativo e, consequentemente, levam 

seus professores a conquistar novos e melhores postos em suas estruturas 

organizacionais. 

Entretanto, a formação contínua destes docentes não contemplou 

competências para assumirem esses novos papéis e, muito menos acompanhar o 

rápido crescimento da educação, comprometendo sobremaneira a fluência das 

relações complexas que habitam o cotidiano da universidade. Segundo MASSETO 

(2003), isso despertou “a atenção dos gestores de recursos humanos, há muito 

preocupados com os custos relativos à rotatividade de pessoal bem como com a 

manutenção de seus talentos, visando à busca de maior competitividade 

(FERREIRA; SIQUEIRA, 2005)”, muitos deles formados pela própria instituição.  

                                                           
1 Notícia veiculada na mídia mundial a partir de agosto de 2011 
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Os custos se tornam ainda mais sérios, quando há perda de professores 

valiosos e altamente comprometidos (CHANG, 1999) e o autor ainda alerta para 

custos intangíveis como a diminuição do moral dos docentes que continuam na 

universidade.  

No Brasil, os conglomerados educacionais buscavam a competividade, a sua 

sustentabilidade no mercado. Mas se esqueceram de seus principais “parceiros no 

negócio”, ou seja, seus professores. Gondim e Siqueira (2004) relatam que as 

organizações deram pouca atenção à pesquisa sobre a influência das emoções 

(estímulos internos ou externos) e dos afetos (sentimentos, humores e 

temperamentos) nos contextos de trabalho, visto que profissionais que se sentem 

bem no trabalho (satisfeitos, envolvidos e comprometidos afetivamente) planejam 

menos deixar as organizações em que trabalham.  

A elaboração teórica do constructo bem-estar no trabalho (SIQUEIRA; 

PADOVAM, 2008) seguiu a linha de Fredrickson (1998; 2000; 2001) no que se refere 

às emoções positivas propiciarem ao indivíduo, elaborar modelos de pensamento 

que o ajude na utilização plena de seus próprios recursos para enfrentar as 

adversidades, além da importância que as emoções prazerosas e positivas têm em 

promover, proteger sua saúde e seu bem-estar na organização que o emprega 

(SIQUEIRA, 2009. p. 251).  

Por um lado, enquanto especialistas em formação pedagógica de professores 

do ensino superior (MASSETO, 2003) e educadores (TIRADENTES, 2010; 

BERTARELLO, 2010) relatam a mercantilização do ensino superior no Brasil ou a 

mercantilização generalizada da cultura (BOURDIEU, 1997), pesquisadores do 

comportamento organizacional (GONDIM; SIQUEIRA, 2004) demonstram o 

desinteresse dos gestores em investigar as emoções de seus colaboradores. Por 

sua vez, o MEC (2010) divulgou material promocional na mídia impressa 

“informando” que nos últimos anos a educação brasileira já é uma das três que mais 

avançaram no caminho da qualidade pelo mundo. Segundo a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com base no Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), o Brasil superou a Argentina e a 

Colômbia, ficando atrás apenas do Chile e de Luxemburgo. Segundo o Banco 

Mundial, a educação no Brasil cresce mais rápido do que qualquer país em 

desenvolvimento. 
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Existe uma divergência na posição do próprio ministério que em uma medida 

inédita suspendeu os direitos de 1.696 cursos superiores de participar do programa 

de financiamento de cursos de graduação em instituições particulares, FIES (Fundo 

de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior), devido aos baixos indicadores 

de qualidade aferidos pelo SINAES (Sistema Nacional da Educação Superior) no 

período 2007-2009. O anúncio foi do próprio ministro da Educação, Fernando 

Haddad, que também informou que 15 instituições perderam sua autonomia 

universitária, por “terem  

perdido a qualidade” em favor do atrativo preço baixo oferecido aos estudantes, em 

uma concorrência predatória (FORMENTI; PARAGUASSÚ, 2011), convergindo 

plenamente com a opinião dos autores no que tange à mercantilização da educação 

(MASSETO, 2003; TIRADENTES, 2010; BERTARELLO, 2010; BOURDIEU, 1997). 

Considerando os aspectos citados anteriormente, de modo especial, o 

ambiente competitivo entre as universidades, o mercado de trabalho pode demandar 

pela busca de docentes altamente qualificados, gerando a necessidade de uma 

política de gestão de pessoas à manutenção de seus talentos. Com isso, faz-se 

necessário investigar nas faculdades, o pensamento, o planejamento e a vontade 

dos professores em deixar as escolas nas quais trabalham.  

O presente trabalho pretende pesquisar dentro das universidades os motivos 

pelos quais seus docentes podem tendenciar a deixá-las e assim, atenuar o 

desconforto que seria gerado pelo desconhecimento sobre o comportamento dos 

professores no ambiente organizacional. Assim, acredita-se que este estudo, ao 

investigar as possíveis influências moderadoras de capital psicológico (LUTHANS; 

LUTHANS; LUTHANS, 2004) sobre bem-estar no trabalho (SIQUEIRA; PADOVAM, 

2008) e o possível impacto sobre intenção de rotatividade (VANDENBERG; 

NELSON, 1999; MOWDAY; PORTER; STEERS, 1982), propicie aos gestores de 

recursos humanos o gerenciamento eficaz das pessoas nas organizações. Esta 

pesquisa busca fornecer uma melhor compreensão sobre os motivos que levam os 

indivíduos a deixar as organizações (STEERS; MOWDAY, 1981). 

A perda de talentos para o mercado, em um contexto organizacional 

drasticamente alterado pela competitividade, como o ocorrido neste milênio e, 

particularmente na Região do Grande ABC, pode comprometer sobremaneira os 
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resultados há muito conquistados (FERREIRA, 2001) pelas escolas. A autora 

conclui: 
 
Manter recursos humanos e reter talentos em um ambiente 
competitivo significa entender suas necessidades, fornecer incentivos 
que possam desenvolver nos empregados o comprometimento [...] 
podendo, assim, minimizar a intenção de dos indivíduos de deixar a 
organização (p. 3). 
 
 

Tal assunto é de significativa importância, para a melhoria do ensino em seu 

aspecto mais amplo por fornecer conhecimento sobre aspectos pessoais que podem 

proporcionar a melhora na consecução do trabalho docente, e que permeiam a 

relação estabelecida entre o educador e sua escola, composta por alunos, pais, 

colegas de trabalho e a sociedade, que depositam no profissional da educação a 

formação dos futuros cidadãos, gestores, educadores e governantes deste país. 

Finalizando e indo ao encontro da conclusão de Ferreira (2001), cabe 

evidenciar a recente pesquisa realizada nos EUA pela consultoria Manpower e 

veiculada pelo Portal Brasileiro Corporativa Review (2011). A investigação revelou 

que apenas 13% das companhias nos EUA conseguiram reter seus talentos, ou 

melhor, o número de empresas americanas que perderam talentos à concorrência 

em 2010 subiu de 54% para 75%. Nem mesmo um mercado de trabalho pouco 

aquecido foi capaz de conter a disputa por talentos entre as organizações 

americanas. Por conseguinte, o turnover nos EUA, é mais um fenômeno a desafiar 

suas organizações, afinal turnover alto é um sério problema à economia em geral, e 

especialmente à dos EUA depois que seu rating do crédito de longo prazo dos 

Estados Unidos foi rebaixado em agosto último.  

As significativas constatações empíricas na disputa por talentos nos EUA 

endossam, fortalecem e validam estudos como este no campo do comportamento 

organizacional, visto que a intenção de rotatividade afeta imediatamente o turnover 

(CHANG, 1999), enquanto preditor imediato de turnover (STEERS; MOWDAY, 

1981). Por fim, reforçam a necessidade premente das empresas redefinirem suas 

políticas de gestão de recursos humanos para conservar os talentos essenciais aos 

seus planos estratégicos em um ambiente competitivo. Especificamente neste 

estudo, significa entender as necessidades dos docentes, fornecendo incentivos que 
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desenvolvam bem-estar no trabalho, e assim, minimizando a intenção dos 

professores em deixar as universidades.  

Esta proposta está dividida em seções. Na primeira é apresentada uma 

revisão explanando e comparando a produção acadêmica sobre intenção de 

rotatividade, bem-estar no trabalho e capital psicológico em alguns países. Na 

Europa a produção científica com professores do ensino superior está concentrada 

na Península Ibérica, há também estudos nas Américas, mas a ênfase foi dada nas 

pesquisas no continente asiático onde a produção acadêmica é maior.  

A segunda seção descreve os objetivos gerais e específicos propostos, em 

relação à fundamentação teórica descrita. Na terceira seção foi indicado o modelo 

de investigação que será submetido à execução de pesquisa de natureza empírica. 

Na quarta seção será exposto o método de pesquisa, descrevendo os participantes, 

local, instrumentos, procedimentos, aspectos éticos e análise dos dados.  

Os resultados obtidos, a discussão destes, as conclusões, contribuições, 

recomendações, limitações do estudo e uma proposta para desenvolvimento de 

futuras pesquisas, compõem a quinta e última seção. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 
 

 

Nesta seção e nas respectivas subseções será apresentada a revisão teórica 

referente aos principais tópicos desta investigação que são: intenção de rotatividade 

(VANDENBERG; NELSON, 1999; MOWDAY, PORTER; STEERS, 1982); o modelo 

teórico de bem-estar no trabalho (satisfação com o trabalho; envolvimento no 

trabalho e comprometimento organizacional afetivo) proposto por Siqueira e 

Padovam (2008) e capital psicológico (autoconfiança ou eficácia; esperança; 

otimismo e resiliência) desenvolvido por Luthans, Luthans, Luthans (2004).  

Foram selecionados para a investigação desta fundamentação teórica, 

periódicos nacionais e internacionais multidisciplinares, no Portal de Periódicos da 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), ano base 

2008 e que fazem parte do Sistema Qualis (sistema de avaliação de periódicos 

mantido pela CAPES).  

O critério de pesquisa na seleção dos periódicos se deu pela publicação de 

relatos de pesquisa dos conceitos estudados no campo de conhecimento da 

administração e da psicologia organizacional, a saber:  

 

Quadro 1  
 CAPES - Periódicos internacionais e nacionais 

 

ISSN ORIGEM TITULO ESTRATO 

0001-4273 Internacional Academy of Management Executive A1 

0160-8061 Internacional Journal of Organizational Behavior Management 
(Print) A1 

1076-8998 Internacional Journal of Occupational Health Psychology A1 

0872-9662 Internacional Comportamento Organizacional e Gestão B1 

0034-7590 Nacional RAE - Revista de Administração de Empresas B1 

1984-6657 Nacional rPOT- Psicologia: Organizações e Trabalho B3 

0102-3772 Nacional Psicologia: Teoria e Pesquisa B4 
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Além da CAPES, foram pesquisadas outras conceituadas bases de dados 

bibliográficas brasileiras: 

INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira) 

•  Resumo Técnico do Censo da Educação Superior - 2008.  

UMESP - Universidade Metodista de São Paulo 

• Biblioteca Digital de Teses e Dissertações;  

• Normas para a elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos – 

2010; 

• Periódico Organizações em Contexto (extratado pela Qualis como B5). 

UFU - Universidade Federal de Uberlândia 

•  Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

UnB - Universidade Federal de Brasília  

•  Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

 

Esta revisão teórica teve como foco a compreensão da importância do capital 

psicológico como moderador na relação entre bem-estar no trabalho e intenção de 

rotatividade dos professores. Buscou-se investigar se há fundamento na capacidade 

do capital psicológico de alterar a força da relação dos constructos, aumentando ou 

diminuindo a intenção de rotatividade nos docentes.  

Foram analisados estudos e pesquisas no Brasil sobre intenção de rotatividade 

e bem-estar no trabalho, especialmente na produção científica dos programas de 

Pós-Graduação dos Institutos de Psicologia da UnB, UFU e UMESP, que garantiram 

boa parte do respaldo teórico à elaboração deste estudo. 

Foram investigadas literaturas nacionais e estrangeiras, com ênfase nas 

pesquisas que envolvem especificamente intenção de rotatividade, particularmente 

as focadas em professores universitários, mostrando o que foi desenvolvido acerca 

destes temas na área do comportamento organizacional. Entretanto, é na literatura 

nacional que se buscou os instrumentos a esta fundamentação teórica, com realce 

maior na modalidade bem-estar no trabalho conforme proposição de Siqueira e 

Padovam (2008). 

Esta revisão também teve como finalidade descobrir novos conhecimentos 

sobre o tema emergente capital psicológico, no campo de conhecimento da 
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psicologia positiva. A pesquisa focou no papel de agente moderador do constructo 

capital psicológico desenvolvido por Luthans, Luthans, Luthans (2004). Vale 

salientar que Luthans em seus dois textos publicados em 2002 menciona o 

comportamento organizacional positivo e propõe algumas ideias para a elaboração 

da teoria de capital psicológico positivo, mas infelizmente não evolui no seu conceito.  

A seguir serão apresentados os temas intenção de rotatividade 

(VANDENBERG; NELSON, 1999; MOWDAY, PORTER; STEERS, 1982), bem-estar 

no trabalho (SIQUEIRA; PADOVAM, 2008) e capital psicológico (LUTHANS; 

LUTHANS; LUTHANS, 2004). 

 

2.1 Intenção de rotatividade 
 

Para que este tópico seja mais bem entendido, deve-se esclarecer que ele foi 

estruturado para o conceito intenção de rotatividade. Estudou-se o que se atrela ao 

plano de saída dos professores das universidades, ou melhor, buscou-se entender o 

processo que culmina com o planejamento da saída da escola.  

Vale relembrar que, o fenômeno rotatividade de pessoal – turnover (STEERS; 

MOWDAY, 1981), não foi pesquisado neste trabalho, não obstante à importância em 

saber os motivos que levam as pessoas a deixar as organizações em que trabalham 

(STAW, 1980), uma vez que, a perda de empregados valiosos afeta diretamente a 

eficiência das organizações e poderá comprometer as estratégias em busca da 

competitividade (MINTZBERG; LAMPEL, 1999). 

Entretanto “conhecer os motivos que levam as pessoas a deixar as 

organizações onde trabalham e reduzir as taxas de turnover, se tornam desafios 

importantes no gerenciamento das organizações que buscam tanto a eficiência 

como a eficácia organizacional”. (FERREIRA, 2001, p.16). 

E para isso, o modelo teórico de turnover definido por Steers e Mowday 

(1981) é um dos mais estudados no Brasil, visto que não há um modelo brasileiro 

validado. Os autores definem turnover como sendo o comportamento de um 

indivíduo na saída da organização e compreende nas seguintes etapas: 1ª) 

expectativas de trabalho e valores compartilhados com a organização; 2ª) respostas 

afetivas; 3ª) intenção de deixar a organização; 4ª) turnover, estimulado por 

alternativas e oportunidades de trabalho, e condições econômicas e de mercado. 
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Diante destes fatos, se fez necessário compreender melhor o comportamento 

dos indivíduos no âmbito organizacional e, especificamente, entender o processo 

que pode levá-los a pensar, planejar e ter vontade em deixar as organizações em 

que trabalham, ou seja, sua intenção de rotatividade (VANDENBERG; NELSON, 

1999).   

Segundo Mowday, Porter e Steers (1982). “intenção de rotatividade refere-se 

à probabilidade estimada (subjetiva) própria dos indivíduos de que eles estão 

permanentemente deixando a organização em algum ponto do futuro próximo”, ou 

seja, a intenção de rotatividade foi considerada como uma variável cognitiva final 

que pode afetar imediatamente o turnover (CHANG, 1999), ou melhor, é preditor 

imediato do turnover (STEERS; MOWDAY, 1981). 

Recentemente, pesquisadores da área, em âmbito mundial, se aprofundaram 

nas análises sob a forma da intenção dos indivíduos em deixar as organizações. No 

Brasil (CAVAZOTTE; OLIVEIRA; MIRANDA, 2010; SOUZA; REIS, 2006; PEREIRA, 

2006; FERREIRA; SIQUEIRA, 2005; SIQUEIRA; PEREIRA, 2001; GOMIDE JR, 

1999; SIQUEIRA, 1995) e no exterior (ALI et al., 2010; LI, 2005; BRASHEAR et al., 

2005; EGAN; YANG; BARTLETT, 2004; SPECTOR, 2007; RAMLALL; 2003; 

CHANG, 1999; VANDENBERG; NELSON, 1999; TORRES, 2010; MOWDAY, 1998; 

DICKTER; ROZNOWSKI; HARRISON, 1996), chamada na literatura da área por 

turnover intention, ou seja, intenção de rotatividade. 

Pesquisas sobre a intenção de rotatividade são mais um exemplo de temas 

que abordam estudos da vida psíquica e de sua influência no contexto 

organizacional. Assim, esta investigação bibliográfica teve como meta investigar o 

“desejo” dos professores dentro das universidades em deixar o emprego em algum 

ponto do futuro (VANDENBERG; NELSON, 1999), independente da facilidade em 

obter outro emprego.  

Sua “intenção” em se demitir, trata-se da predicação que pode afetar a 

rotatividade – turnover (STEERS; MOWDAY, 1981), ou melhor, é sua intenção de 

rotatividade. Trata-se de assuntos distintos no contexto organizacional, sendo 

intenção de rotatividade fundamentalmente pesquisada pelo comportamento 

organizacional, pois, se trata de uma variável cognitiva (CHANG, 1999), com a 

preocupação em predizer o processo de rotatividade de pessoal para reter talentos 
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insatisfeitos no trabalho e, que fazem a diferença na competitividade das 

organizações.  

As investigações sobre a intenção do indivíduo em deixar a organização, 

envolvem variáveis do comportamento organizacional, quer sejam elas no âmbito 

micro-organizacional (características individual, de personalidade, satisfação, 

autoestima, etc.), meso-organizacional (relações interpessoais, trabalho em equipe, 

papéis, etc.) ou macro-organizacional (cultura, clima, liderança, produtividade, 

rotatividade, etc.).  

No Brasil, Siqueira e Pereira (2001) evidenciaram estudos a respeito e, neste 

enfoque, as autoras apresentam suas contribuições afirmando que: 

 

Nos modelos preditivos de natureza psicológica desenvolvidos para 
rotatividade voluntária, aquela que ocorre a partir da decisão pessoal 
do trabalhador de deixar a organização onde trabalha, destaca-se a 
participação das variáveis atitudinais satisfação no trabalho e, 
comprometimento organizacional como antecedente da intenção de 
sair da organização. Enquanto satisfação e comprometimento se 
mostram positivamente correlacionadas entre si, elas se 
correlacionam negativamente com a intenção de sair da organização 
(p. 59). 

 

Concluem Siqueira e Pereira (2001) que a satisfação no trabalho e o 

comprometimento organizacional constituem antecedentes diretos de intenção de 

rotatividade, assim como afetos com a vida pessoal, influenciam indiretamente o 

desejo de sair da organização. Mas, mesmo que seja elevada a intenção de 

rotatividade do empregado, ela não pode e nem deve ser considerada um precursor 

inevitável à sua saída (VANDENBERG; NELSON, 1999). 

A seguir, serão apresentados estudos recentes sobre intenção de rotatividade 

e tidos como pertinentes a esta pesquisa. Gomide Jr. et al. (2000) realizaram um 

estudo com empregados de empresas publicas e privadas no Triângulo Mineiro, com 

o objetivo de testar dois modelos, confrontando construtos de natureza atitudinal e 

cognitiva como antecedentes de cidadania organizacional e de intenção de 

rotatividade.  
 

Os antecedentes macrossistêmicos abrangiam as percepções de 
cultura organizacional: ‘cultura clube’, ‘cultura tarefa’, ‘cultura da 
função’ e ‘cultura existencial’ e a percepção de saúde organizacional; 
os antecedentes afetivos abarcavam o ‘envolvimento com o trabalho’ 
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e o ‘comprometimento organizacional afetivo’, enquanto os 
antecedentes cognitivos consistiam nas ‘percepções de suporte’ e de 
‘reciprocidade organizacional’, ‘percepção de justiça de distribuição’ e 
‘justiça de procedimentos’ (GOMIDE JR et al., 2000).  
 

Os resultados constataram que apenas variáveis ligadas à organização 

empregadora apareceram no modelo resultante para intenção de rotatividade 

responsáveis por 32% da explicação. No estudo, ratificando Siqueira e Pereira 

(2001), constatou-se que a intenção do empregado em deixar a organização, não 

revelava se este estaria vinculado de forma afetiva com a organização, se cuidava 

do seu bem-estar, e o recompensava pelo seu esforço, ou seja, que assim ele tende 

a permanecer na organização. 

Souza, Reis e Siqueira (2006) investigaram as relações existentes entre 

satisfação com o trabalho, envolvimento no trabalho e comprometimento 

organizacional afetivo, que compõem o constructo bem-estar do trabalho e intenção 

de rotatividade. Os resultados, segundo os autores, foi que os empregados com 

vínculos afetivos positivos para com o seu trabalho (satisfação e envolvimento) e, ao 

mesmo tempo, com afetos positivos para com a organização (comprometimento 

afetivo), são os que menos intentam deixá-la. Assim, quanto mais os empregados 

vivenciam bem-estar no trabalho, maior o civismo organizacional e, menos eles 

planejam abandonar a empresa onde trabalham, ou seja, menores serão os níveis 

de intenção de rotatividade. 

Cavazotte, Oliveira e Miranda (2010) investigaram os reflexos no 

comportamento organizacional (STAW, 1988) e intenção de rotatividade em 

mulheres com nível de instrução superior completo, que trabalham há mais de um 

ano na mesma empresa, em diversos tipos de organizações e segmentos de 

mercado que atuam na cidade do Rio de Janeiro. A desigualdade de gênero no 

trabalho ainda é marcante no dia-a-dia de empresas brasileiras, especificamente 

quando se trata de salário e acesso às posições de maior responsabilidade dentro 

das organizações.  

Os resultados Cavazotte, Oliveira e Miranda (2010) mostraram que, as 

disparidades na distribuição e nos critérios de alocação de recompensas entre 

homens e mulheres, evidenciam a intenção das mulheres menos satisfeitas em 

deixar o emprego pela forte associação entre a percepção de justiça nas práticas de 

remuneração, as atitudes e o comportamento dos indivíduos em geral, comprovados 
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em estudos no exterior (COLQUITT, 2001) e no Brasil (FERREIRA; SIQUEIRA, 

2005).  

Os estudos de Cavazotte, Oliveira e Miranda (2010) também reforçam que os 

efeitos da percepção de desigualdade de gênero sobre a intenção das profissionais 

deixarem voluntariamente a empresa são mediados pela satisfação no trabalho, 

permanecendo assim, alinhados com as informações na literatura nacional 

(FERREIRA; SIQUEIRA, 2005) e internacional (DICKTER; ROZNOWSKI; 

HARRISON, 1996) sobre o impacto negativo da satisfação com o trabalho sobre a 

intenção de rotatividade. Também foram observadas no estudo, consequências 

negativas da discriminação da força de trabalho feminino, impactando sobre as 

atitudes das mulheres com relação ao seu emprego e as empresas que as 

empregam, afetando significativamente no desejo de deixarem a empresa, 

adicionando empecilhos desnecessários à sua retenção, pela deterioração no 

relacionamento.  

Concluem, então, Cavazotte, Oliveira e Miranda (2010, p. 80) sugerindo aos 

administradores em geral que se preocupem mais com a intenção de rotatividade, 

ressaltando que os gestores assumam “uma postura mais proativa na verificação da 

justiça e da equidade de gênero em suas políticas de recompensas”, priorizando a 

“equidade de gênero em suas políticas de recompensa [...] estimulando desse modo 

maior engajamento de seu quadro feminino”. 

A seguir serão apresentados outros estudos brasileiros, que serviram de 

sustentação à elaboração deste estudo e, que foram realizados nos programas de 

Pós-Graduação do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia – 

UFU e nos programas de Pós-Graduação do Instituto de Psicologia e Pós-

Graduação em Administração da UMESP - Universidade Metodista de São Paulo.  

As pesquisas a seguir buscaram compreender a importância em associar 

conceitos do comportamento organizacional, em alguns casos de dimensões 

isoladas de bem-estar no trabalho, com intenção de rotatividade, para investigar se 

há fundamento, se quando associados, podem ser antecedentes de geradores de 

eventos na intenção de rotatividade.  
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Quadro 2 

Outros estudos sobre intenção de rotatividade no Brasil 
 

UNIVERSIDADE, 
AUTORES E 

DATA DO ESTUDO 
VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 
Nº DE PARTICIPANTES, 

SEGMENTO DE 
ATUAÇÃO E REGIÃO 

 

UFU - CARMO, Giselle 
do (2009) 

Comprometimento organizacional 

Confiança na organização 

139 - Diversos segmentos 

Triângulo Mineiro 

UFU - PEREIRA, 
Cynthya C. P. (2006) 

Poder organizacional 
Prazer-sofrimento no trabalho 

286 - Tele-atendimento 
(contact center)  

Triângulo Mineiro 

UFU - SILVA, Kélia L. A. 
B. (2006) 

Valores organizacionais 

Satisfação no trabalho 

Intenção de rotatividade 

171 – Alimentício 
Uberlândia 

UFU - OLIVEIRA, 
Beatriz de (2006) 

Comprometimento organizacional 

Cultura organizacional 

Percepção de suporte 
organizacional 

202 - Diversos segmentos 
Uberlândia e Região 

UMESP – SOUSA, 
Camila Melo de; REIS, 
Juliana D. (2006) 

Bem-estar no trabalho 100 - metalúrgica 

UFU – DIAS, Maiango 
(2005) 

Absenteísmo 

Clima e suporte organizacional 

Comprometimento afetivo e 
calculativo 

360 - Call center 
Uberlândia 

UFU - PINTO JR, 
Humberto (2005) 

Absenteísmo 

Clima organizacional 
Comprometimento afetivo e 
calculativo 

Personalidade no trabalho 

660 - SAC – Serviço de 
atendimento ao cliente 
(call center) 
Uberlândia 

UMESP - FERREIRA, 
M. L. C. B. (2001) 

Percepção de justiça 

Satisfação no trabalho 

Comprometimento organizacional 

46 – metalúrgica 
35 – eletroeletrônico 
SP e Grande SP 
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No exterior, entretanto, cabe evidenciar que foram localizadas produções 

científicas neste início de milênio, sobre intenção de rotatividade, inclusive com 

professores universitários, em países como a China, Paquistão, Índia e Coréia do 

Sul, com ênfase à China que atualmente é a economia em maior crescimento no 

mundo. 

As pesquisas do continente asiático abaixo, da mesma forma que nos estudos 

brasileiros, buscaram evidenciar se há impacto na intenção de rotatividade, quando 

da associação com constructos do comportamento organizacional com intenção de 

rotatividade.  
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Quadro 3  

Estudos sobre intenção de rotatividade em professores realizados no 
continente asiático 

 
AUTORES 

E 

DATA DO ESTUDO 

TÍTULO 

VARIÁVEIS  

DO  

ESTUDO 

INSTITUIÇÃO 

E 

PAÍS 

SHARMA, Meera e 
RAINA, R. L. (2011) Managing Work Place Stress 

Job satisfaction 

Job stress 
Working conditions 

Burnout 

Shri Guru Ram Rai 
Institute of Technology & 
Science, Dehradun, 
India, IBS, ICFAI 
University, Dehradun, 
ÍNDIA. 

ALI SHAH, Iqtidar, 
FAKHR, Zainab, 
AHMAD, M. Shakil e 
ZAMAN, Khalid (2010) 

Measuring push, pulland 
personal factors affecting 
turnover intention: a case of 
university teachers in Pakistan 
 

Organization commitment 

Working  satisfaction 
Working condition 

Job stress 

COMSATS Institute of 
Information Technology, 
Abbottabad and Attock, 
PAKISTAN. 

ZHANG, Li (2009) 
Relationship Model of 
University Librarians Turnover 
Intention 

Leadership management 

Interpersonal relationship 
Job satisfaction 

Work stress 

University of Science 
and Technology, Beijing, 
CHINA. 

YANHONG, Li (2007) 
Current Situation and Prospect 
on the Career Development of 
Woman Teacher 

Perception on the woman 
teachers’ career 
development. 

College of 
Education,Tianshui 
Normal 
University,CHINA. 
 

XIAO-BING, Luo e 
WANG Bin (2007) 

Research on Organizational 
Commitment and Its 
Relationships with Turnover 
Intention of PE Teachers in 
Universities and Colleges 

Organization commitment 

Affective commitment 

Normative commitment 

School of PE, Central 
China Normal University, 
CHINA. 

MH, Cha e SH, Seo 
(2006) 

Comparison Analysis of School 
Foodservice Dietitians' Job 
Satisfaction, Work Value, and 
Turnover Intention Based on 
the Expectation to be a 
Nutrition Teacher. 

Job satisfaction 
 

Yeungnam University, 
Gyeongsan, Korea Ewha 
Womans University, 
Seoul, SOUTH KOREA. 

XIU-WEI, Yang, MING-  
FEI, Li e GUO-LIANG, 
Zhang (2005) 

Study of job satisfaction and its 
relationship with turnover 
intention of university teachers 

Job satisfaction 
Dalian University of 
Technology,Dalian, 
CHINA. 

ZHONGZENG, Bi e 
XITIN, Huang (2005) 

The Role of Burnout in the 
Relationship Between 
Achievement Motivation and 
Turnover Intention. 

Burnout (occupational 
stress) 

Working motivation 

School of Psychology, 
Southwest Normal 
University, Chongqing, 
CHINA. 

SHOU-HENG, Wang 
(2005) 

Exploration on Causes of 
professionalism of PE Teacher 
and Its Strategy 

Job satisfaction 

Society organization 

Professional occupation 

The College of 
Educational Science, 
Anhui Normal University, 
Anhui, CHINA 
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A China, a fim de se estabelecer como sociedade financeiramente estável e 

versátil tem em seus pesquisadores o fator essencial nos esforços em ser 

reconhecida como um país inovador. Suas universidades e faculdades cultivam 

talentos em diversos campos do conhecimento e, passaram a chamar a atenção de 

uma forma explícita, a significativa rotatividade de professores (ZHANG, 2009). 

Entretanto, o pesquisador alerta que o fluxo de docentes talentosos irá deixar de 

cultivar educadores de qualidade, fazendo-se importante analisar as causas básicas 

da rotatividade de professores e trabalhar medidas estratégicas pertinentes a 

intenção de rotatividade. 

Zhang (2009) fez uma revisão sobre a rotatividade dos professores na China, 

baseado nas perspectivas da economia institucional vigentes no país, onde os 

serviços de educação são monopolizados pelo governo popular chinês. As leis que 

regem a educação naquele país são voltadas ao interesse nacional e à ordem 

pública, ou seja, são dirigidas aos interesses do Estado. Há uma variedade de 

explicações regionais para a rotatividade dos professores no país, notadamente o 

bem-estar público em detrimento dos interesses da sociedade. Ou seja, o conflito 

entre escolas e indivíduos se mostrou como uma das principais causas à 

rotatividade dos professores, independente de questões básicas como sobrevivência 

e desenvolvimento. Mas, cabe enfatizar que satisfação do trabalho também se fez 

presente neste estudo, corroborando os relatos de Siqueira e Pereira (2001) nos 

quais esta variável constitui antecedente direto de intenção de rotatividade, resultado 

comprovado na Ásia por Zhang (2009). 

De acordo com o estudo, a definição de rotatividade de docentes nas 

universidades se distingue do fluxo natural e saudável, que Siqueira e Pereira (2001) 

denominaram rotatividade voluntária. Mas, referem-se ao ciclo vicioso da 

substituição de talentos qualificados por docentes despreparados em termos de 

formação educacional, competências, responsabilidade e comprometimento com o 

ensino e, que agem em benefício próprio, resultando em um declínio geral nas 

escolas chinesas.  

Os resultados do estudo no que tange apenas à rotatividade de professores 

universitários chineses em 2004 diz que 96,6% dos professores abaixo de 45 anos 

deixaram suas escolas, sendo 71,1% com nível intermediário e dos quais 59,1% 

com títulos de mestrado ou afins. Além disso, 88,9% dos professores foram para o 
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exterior ou para regiões desenvolvidas no país e, 78,8% foram para empresas de 

capital estrangeiro e as empresas estatais que oferecem altos salários, e também 

alguns abriram seus próprios negócios (ZHANG, 2009). 

Na República da Coreia, Chang (1999) fortaleceu as conclusões de Siqueira e 

Pereira (2001), ao reafirmar que os recursos humanos devem aumentar o nível do 

comprometimento organizacional afetivo dos empregados, uma vez que indivíduos 

que têm alto nível de comprometimento para com a organização têm intenção de 

continuar nela, bem como de contribuir por ela.  Segundo o autor “[...] quando os 

indivíduos são comprometidos com a organização, eles são menos dispostos a 

deixar a companhia e, o grau é maior para aqueles que são comprometidos com 

suas carreiras”. 

No Paquistão, Ali Shah et al. (2010) pesquisaram a intenção de rotatividade 

em professores universitários, tomando por base Brasil e Portugal. Citam os autores 

que os fundos governamentais estabelecidos pelos governos brasileiro e português, 

contribuíram para um significativo aumento dos estabelecimentos de ensino 

superior, como por exemplo, em Portugal o volume de negócios cresceu mais 60%. 

Nos últimos anos, o fenômeno se repetiu no Paquistão, tendo como agravante o 

aumento na taxa de rotatividade, tornando-se um problema de importância 

fundamental às escolas paquistanesas, devido aos elevados custos de reposição e 

formação de novos docentes. 

Nos Estados Unidos, Brashear et al. (2005) realizaram um estudo com 

vendedores sobre confiança deles no supervisor, com o objetivo de examinar 

elementos de controle como preditores diretos e indiretos de justiça e, 

subsequentemente como preditores de intenção de rotatividade. Confiança no 

supervisor foi considerada variável mediadora.  

Os resultados apontaram relações entre justiça de procedimentos e intenção 

de rotatividade e entre justiça de distribuição e intenção de rotatividade. Os autores 

destacaram os efeitos das percepções de justiça, sugerindo que asseguraram baixos 

níveis de rotatividade dos vendedores. Portanto, o modelo proposto que estimava 

relações entre controle (de processo e decisão), confiança, justiça e intenção de 

rotatividade, obtiverem suporte empírico. 

Ainda nos Estados Unidos, Egan, Yang & Bartlett (2004) investigaram sobre a 

importância da transferência de aprendizagem eficaz nas organizações, destacando 
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no estudo a relação da cultura de aprendizagem organizacional e aprendizagem dos 

funcionários e dos resultados de desempenho. "A cultura e o ambiente de uma 

organização podem influenciar nos tipos e números de eventos relacionados à 

aprendizagem e motivação dos funcionários para transmitir o conhecimento 

adquirido recentemente para o contexto local de trabalho" (EGAN et al., 2004, p. 

280).  

Os resultados do estudo de Egan et al. (2004) sugerem que a cultura de 

aprendizagem organizacional e a satisfação no trabalho são importantes para 

determinar a motivação dos empregados para a transferência de aprendizagem e 

intenção de rotatividade. Os autores também encontraram relações entre a 

motivação para transferir e variáveis situacionais, nomeadamente a cultura de 

aprendizagem contínua e a cultura organizacional. 

Ramlall (2003) desenvolveu um estudo com o objetivo de identificar os fatores 

mais significativos que influenciam a decisão do empregado em permanecer numa 

organização e possíveis razões para deixá-la. O autor trabalhou com empregados de 

todos os departamentos e níveis – não supervisores, supervisores de nível médio e 

gerentes, totalizando 78 respondentes. Havia uma variação no tempo de empresa 

dos respondentes, idade, escolaridade e número de promoções. Os participantes 

respondiam a um relatório descrevendo o próprio comprometimento para com a 

organização, as razões e explicações por que eles poderiam procurar outro 

emprego, razão para permanecer no atual emprego e o que a organização poderia 

fazer para reter por mais tempo seus empregados. O autor usou também entrevistas 

e observações. 

Os resultados de Ramlall (2003) mostraram que as razões que levam um 

trabalhador a permanecer na empresa, por ordem decrescente de importância, são: 

localização da organização, salários competitivos, a natureza do trabalho, a 

reputação da empresa, desenvolvimento de carreira, segurança no trabalho, cultura 

organizacional, os desafios, treinamento e desenvolvimento, poder e liberdade para 

tomada de decisão e benefícios atrativos.  

Os fatores potenciais, mencionados pelos respondentes, que levam o 

indivíduo a deixar a empresa são: salário abaixo do mercado, poucos desafios e 

oportunidades de crescimento, impossibilidade de encarreiramento, pouco 

reconhecimento, liderança ineficaz, meio ambiente de trabalho, pouca estrutura de 
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trabalho, falta de oportunidade para aprender novas tarefas e desenvolver novas 

habilidades. As três formas citadas de recompensa e reconhecimento foram: frases 

verbais de líderes e supervisores, crescimento salarial quando o empregado tem 

desempenho significativo no ano, completa seus projetos e tem responsabilidade 

adicional e, finalmente, certificação e premiação do talento. 

A partir da análise de regressão, foi possível identificar que satisfação com o 

cargo, identificação com a tarefa, retorno (feedback) sobre o resultado do trabalho, 

número de promoções obtidas na organização e idade foram preditores mais 

significativos da decisão dos empregados de buscar emprego noutra organização. 

Este estudo também concluiu que os supervisores dependem fortemente da função 

de Recursos Humanos como conselheiro e recurso para reter os empregados 

críticos; que quanto mais alto o nível hierárquico do cargo, mais o trabalhador deseja 

flexibilidade na escala de trabalho e que os supervisores não mediam esforços para 

diminuir os riscos de perder seus empregados (RAMLALL, 2003). 

As conclusões de Ramlall (2003) sinalizaram que a empresa precisava 

identificar e reter seus empregados críticos, entendendo as necessidades deles no 

que diz respeito à carreira, família, educação e convívio social, diminuindo, assim, a 

probabilidade de perder os trabalhadores críticos e comprometer os objetivos e 

resultados organizacionais. Além disto, necessitava continuamente identificar as 

necessidades e expectativas de seus colaboradores, visto que cada vez mais os 

laços de lealdade são tênues e se rompem facilmente, desfazendo o vínculo com a 

organização, o que Siqueira e Pereira (2001) denominaram rotatividade voluntária. 

Finalizando Ramlall (2003) aponta que o custo total da rotatividade pode girar 

em torno de 150% do salário de um bom empregado, além do fato de que a 

rotatividade compromete os objetivos organizacionais e acarreta um prejuízo 

incalculável do conhecimento que um empregado talentoso leva consigo quando 

desligado. 

Em Portugal está em evidência estudos sobre a relação entre qualidade de 

vida no trabalho – QVT e intenção de rotatividade. Torres (2010) pesquisou e 

apresentou evidências empíricas (n=473) que a percepção de qualidade de vida no 

trabalho é negativa e significativamente relacionada com a intenção de turnover. Ou 

seja, as organizações que oferecem melhor qualidade de vida aos colaboradores 

ganham vantagem na contratação e a retenção de pessoas, reduzindo a intenção 
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destas querem sair das organizações, ou melhor, quanto maior a percepção de 

ocorrência de qualidade de vida no trabalho menor será a intenção de turnover. 

Enfim, uma das conclusões do estudo foi que a qualidade de vida no trabalho pode 

ter um impacto significativo sobre respostas comportamentais dos indivíduos, entre 

as quais se destacam, a redução da intenção de turnover. 

Cabe salientar ainda que não foi encontrado nenhum estudo na literatura 

nacional pesquisada que relacionasse intenção de rotatividade com o construto 

capital psicológico. Contudo, Wubin; Zhao liang (2010) analisaram o efeito 

moderador de capital psicológico na relação entre as dimensões de burnout 

(exaustão emocional, cinismo e realização pessoal) e intenção de rotatividade. Os 

autores detectaram que a maioria dos estudos científicos apenas se atenta ao 

impacto isolado de uma variável na relação entre constructos, quando deveriam 

considerar a existência de um efeito moderador na relação. Os pesquisadores 

chineses aplicaram e validaram 314 questionários em grupos de profissionais em 

algumas cidades e segmentos da economia na China. O teste do modelo teórico se 

deu por meio dos seguintes passos: primeiro entraram com as variáveis de controle 

para o modelo de regressão; segundo introduziram burnout; na terceira etapa 

entraram com o capital psicológico como variável moderadora, e no quarto e último 

passo tomaram a termos os resultados alcançados pela variável moderadora e 

variáveis independentes do modelo de regressão. Os resultados indicaram que 

burnout explica e pode prever intenção de rotatividade, ou seja, indivíduos sem 

apresentarem burnout mostram mais entusiasmo e comprometimento com a 

organização e baixa intenção de rotatividade e vice-e-versa. Introduzindo-se o 

capital psicológico na correlação aumenta siginificativamente o poder de explicação 

da intenção de rotatividade. Os autores concluem que capital psicológico tem que 

ser considerado como variável moderadora nos estudos sobre intenção de 

rotatividade, uma vez que empregados com baixo nível de capital psicológico se 

mostram mentalmente instáveis, com falta de confiança e perspectiva de trabalho 

futuro, levando-os a deixar a organização, especialmente quando ela enfrentar 

dificuldades.  

A seguir, esta revisão apresentará relatos teórico-empíricos sobre as três 

dimensões de bem-estar no trabalho (satisfação com o trabalho, envolvimento no 

trabalho e comprometimento organizacional afetivo), do modelo proposto por 
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Siqueira e Padovan (2008), para investigar os fatores preditivos há um possível 

plano dos professores em mudar de emprego. 

 
2.2 Bem-estar no trabalho  
 

A partir de 2008, surgiu na literatura nacional uma proposta estruturada por 

Siqueira e Padovam (2008) denominada bem-estar no trabalho – BET, por meio da 

publicação de um artigo que se tornou referência nacional e internacional sobre o 

tema, contribuindo, assim, à consolidação dos princípios da psicologia positiva.  

Importante salientar que o modelo teórico de Siqueira e Padovam (2008) tem 

sido objeto de publicações e estudos no Brasil e no exterior, fato constatado no 

último IV CBPOT – Congresso Brasileiro de Psicologia e do Trabalho, realizado em 

Julho de 2010 na Universidade Metodista de São Paulo. Na oportunidade o Prof. Dr. 

Saul Neves de Jesus da Universidade do Algarve em Portugal, apresentou uma 

breve revisão dos trabalhos realizados em Psicologia da Arte e da Criatividade 

naquela instituição, nos quais incluía estudos com fundamentação no modelo das 

pesquisadoras. 

A construção teórica deste constructo seguiu a linha de Fredrickson (1998, 

2000, 2001) e está fundamentado em três conceitos seminais das conotações 

positivas e prazerosas no ambiente de trabalho: satisfação com o trabalho (LOCKE, 

1976); envolvimento no trabalho (LODAHL; KEJNER, 1965) e comprometimento 

organizacional afetivo (MOWDAY; STEERS; PORTER, 1979). Tratava-se de 

dimensões isoladas sobre as quais se fazia necessário aprofundarem as pesquisas. 

Essa constatação levou Siqueira e Padovan a avançar acerca dessas ideias 

originais a respeito do conjunto das particularidades do trabalho e, apresentarem em 

2004, uma proposta teórica, propondo um conceito integral de bem-estar no 

trabalho, para sedimentar a literatura com conceitos claros sobre o constructo 

(SIQUEIRA, 2009).  

Siqueira e Padovan (2008) descreveram o modelo teórico para bem-estar no 

trabalho como uma estrutura tridimensional reunindo as três definições clássicas 

anteriormente citadas reconhecidas na literatura. Mas, as autoras para integrá-lo, 

avançaram sobre os conceitos seminais, por se tratarem de conotações afetivas 

positivas, sensações prazerosas e agradáveis relacionadas ao contexto 

organizacional, sendo duas voltadas ao trabalho (satisfação e envolvimento com o 
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trabalho) e uma organização empregadora (comprometimento organizacional 

afetivo).  

O modelo de três componentes proposto pelas autoras, seguiu a tendência 

internacional de elaboração de propostas teóricas que sustentasse diferentes 

concepções da psicologia, posicionando os psicólogos contemporâneos a ampliar 

sua visão para averiguar os potenciais, as motivações e as capacidades humanas 

(SHELDON; KING, 2001) e, particularmente, no desafio em construir uma sociedade 

onde as pessoas possam viver de forma mais justa, saudável e solidária (SIQUEIRA; 

PADOVAM, 2008). 

Dando continuidade a elaboração do conceito de bem-estar no trabalho, 

Siqueira e Padovan tomaram por base os relatos de Siqueira e Gomide Jr. (2004), 

apontando como seus componentes estão alicerçados nos vínculos positivos com o 

trabalho (satisfação e envolvimento) e com a organização (comprometimento 

afetivo). Assim as pesquisadoras integraram os três componentes (satisfação no 

trabalho, envolvimento com o trabalho e comprometimento organizacional afetivo), já 

consolidados no campo da Psicologia Organizacional e do Trabalho.  

Por fim, Siqueira e Padovan submeteram o modelo à publicação no ano de 

2005, contudo, o referido trabalho foi publicado em 2008. Mas, nesse ínterim foram 

realizadas pesquisas orientadas com base no modelo proposto, por exemplo, 

Meleiro e Siqueira (2005) investigaram o impacto da percepção de suporte do 

supervisor e dos estilos de liderança sobre bem-estar no trabalho, com base em 

duas dimensões do constructo de bem-estar no trabalho (satisfação no trabalho e 

comprometimento organizacional afetivo), submeteram, aprovaram e apresentaram 

o estudo no XXIX ENANPAD (Encontro Anual da Associação Nacional dos 

Programas de Pós-Graduação em Administração), em Brasília. Outros estudos 

foram realizados principalmente no programas de Pós-Graduação do Instituto de 

Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia – UFU e nos programas de Pós-

Graduação do Instituto de Psicologia e de Pós-Graduação em Administração da 

Universidade Metodista de São Paulo.  

O modelo pode ser mais bem compreendido por meio da Figura 1 que já foi 

objeto de interesse de estudos de vários pesquisadores no Brasil como se 

demonstrou anteriormente: 
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Figura 1 – Modelo teórico de bem-estar no trabalho – BET (SIQUEIRA, 2009). 

 

Os três conceitos componentes de bem-estar no trabalho com conotações 

positivas abrangem ligações prazerosas no ambiente de trabalho, consolidados na 

Psicologia, na subárea Psicologia Organizacional e do Trabalho, cujo foco é o nível 

micro do trabalhador, contribuindo diretamente para o estudo do comportamento 

organizacional (SPECTOR, 2007).  

Todavia, Siqueira (2009) relata que o modelo proposto pelos três 

componentes para bem-estar no trabalho (SIQUEIRA; PADOVAM, 2008) não se 

constitui apenas em um conceito composto apenas por emoções positivas, mas sim 

por componentes que ampliam o espectro do estado psicológico positivo e saudável 

do trabalhador e que: 
 

Tais vínculos, representados por diversos sentimentos, são 
construídos cognitivamente (ou mentalmente) quando o indivíduo 
organiza seus pensamentos acerca das relações, experiências e 
vivências no contexto organizacional de trabalho. Aqui se adota o 
sentido do termo “sentimento” dado por Damásio (1996) como a 
representação mental de experiências com conteúdo emocional 
quais sejam, aquelas que ocorreram com alguma intensidade de 
emoção (SIQUEIRA, 2009, p. 251). 
 

Siqueira, Padovam e Chiuzi (2007) encontraram evidências de que os 

vínculos positivos do indivíduo com o trabalho e com a organização podem aumentar 

a manifestação do estado psicológico positivo e saudável do trabalhador. Tal 
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constatação se deu porque os três pesquisadores testaram o impacto dos três 

componentes de bem-estar subjetivo (satisfação geral com a vida, afetos positivos e 

afetos negativos) fundamentados por Bradburn (1969) e Diener (1984), sobre as três 

dimensões de bem-estar no trabalho (satisfação no trabalho, envolvimento com o 

trabalho e comprometimento organizacional afetivo). 

 Os resultados do estudo de Siqueira, Padovam e Chiuzi (2007) apresentaram 

“índices mais elevados de explicações providas por afetos positivos (feliz, alegre, 

animado, bem, satisfeito e contente)” sobre as dimensões de bem-estar no trabalho 

“do que por afetos negativos (irritado, desmotivado, angustiado, chateado, nervoso, 

triste e desanimado) e satisfações com a vida” (SIQUEIRA; PADOVAM; CHIUZI, 

2007).  

Portanto, essas evidências indicam a possível presença de que “um estado 

psicológico saudável de trabalhadores poderia ter como componentes não somente 

as emoções positivas como também os vínculos com o trabalho e com a 

organização” (SIQUEIRA; PADOVAM; CHIUZI, 2007). 

A seguir serão apresentados alguns resultados empíricos e evidências 

produzidas nas pesquisas sobre o constructo. Cabe ressaltar que não foi encontrado 

na literatura nacional pesquisada, nenhum estudo com docentes universitários, 

exceto os dois a seguir com professores de Educação Física e do ensino 

fundamental.  

Valente (2007) pesquisou os níveis de bem-estar no trabalho em professores 

de educação física que atuavam em escolas particulares e em academias, conforme 

o modelo proposto por Siqueira e Padovam (2008), uma vez que, o tema se tornou 

parte importante e integrante na vida das pessoas. Os resultados sinalizaram se 

tratar de indivíduos felizes em sua vida pessoal e profissional, independente do local 

de trabalho. O pesquisador verificou que a satisfação geral com a vida desses 

professores está correlacionada com a satisfação com o trabalho, e 

consequentemente podem gerar vínculo afetivo com o trabalho, gerando baixos 

níveis de intenção de rotatividade e, com isso elevando os níveis de desempenho e 

produtividade (SIQUEIRA; GOMIDE JR, 2004). 

Ferraz (2009) analisou com o mesmo foco da linha de Valente (2007) as 

relações de bem-estar no trabalho, entretanto nas atividades em professores do 
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ensino fundamental. Os resultados, em linhas gerais, corroboraram com os de 

Valente (2007) ao apontarem satisfação com o trabalho.  

Os professores apresentaram comprometimento afetivo com suas escolas, 

envolvimento com o trabalho realizado, menor absenteísmo, maior 

comprometimento com a equipe, mais cidadania organizacional e menos intenção 

em deixar as organizações, ou melhor, baixa intenção de rotatividade (SIQUEIRA; 

GOMIDE JR, 2004).  

Os resultados destas pesquisas demonstraram que a intenção de rotatividade 

está fortemente correlacionada com os vínculos afetivos com o comprometimento 

afetivo com a escola e com as ações individuais dos professores (absenteísmo, 

desempenho e cidadania organizacional) contribuindo para a efetividade 

organizacional (SIQUEIRA; GOMIDE JR, 2004). 

Vale ressaltar que as três dimensões (satisfação no trabalho, envolvimento 

com o trabalho e comprometimento organizacional afetivo) que compõem o modelo 

teórico de bem-estar no trabalho “possuem medidas confiáveis e precisas para a 

língua portuguesa, permitindo a investigação do bem-estar no contexto 

organizacional, tanto em amostras de trabalhadores brasileiros quanto portuguesas, 

bem como em estudos comparativos entre elas” (SIQUEIRA, 2009, p. 259).  

A seguir serão apresentadas as definições prospectadas na literatura à 

fundamentação teórica deste trabalho, sobre os três componentes que integram o 

modelo de bem-estar no trabalho. 

 

2.2.1 Satisfação com o trabalho 
 
Dentre as concepções desta primeira dimensão de bem-estar no trabalho, a 

referência mais citada e considerada como clássica é a de Locke (1976, p. 1300), 

que a define satisfação no trabalho como “[...] um estado emocional positivo ou de 

prazer, resultante de um trabalho ou de experiências de trabalho”, ou seja, é o 

resultado da avaliação positiva proveniente de uma experiência prazerosa percebida 

pelo trabalhador em seu ambiente organizacional.  

Siqueira (2009) relata como sendo um vínculo afetivo positivo estruturado a 

partir das três grandes categorias de fontes de satisfação: do relacionamento com as 

pessoas, das retribuições organizacionais e das tarefas realizadas. 
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Evoluindo no conceito, Siqueira e Gomide Jr., (2004) definiram satisfação no 

trabalho como sendo o conjunto das reações específicas do envolvimento das 

avaliações prazerosas no contexto organizacional sobre cinco domínios específicos 

que provocam no indivíduo diferentes graus de satisfação: trabalho, chefia, colegas, 

salário e equipe.  

Os autores também afirmam haver uma relação cada vez maior entre 

satisfação no trabalho e as implicações deste com a saúde, uma vez que conhecer 

os vínculos com o trabalho e com a organização pode explicar a ocorrência de 

fenômenos como as doenças ocupacionais. 

Enfim, Siqueira e Gomide Jr. (2004) concebem a satisfação no trabalho como 

uma atitude geral do trabalhador frente ao trabalho como um todo, não sendo, 

portanto, relevante especificar as reações específicas dos indivíduos e, afirmam se 

tratar de um tema que desperta interesse nos estudiosos em psicologia do trabalho e 

nos gestores, por entenderem que trabalhadores satisfeitos tendem a produzir mais, 

geram menos custos e mais lucros com sua força de trabalho. 

Siqueira e Padovam (2008) apontam como um vínculo afetivo positivo com o 

trabalho, apesar das controvérsias na literatura quanto à sua definição, sua essência 

psicológica (cognitiva ou afetiva) e suas dimensões (SIQUEIRA; GOMIDE JR., 

2004).  

As autoras validam Siqueira e Gomide Jr. (2004) ao ressaltar que as 

avaliações prazerosas têm aspectos específicos obtidos nos relacionamentos com 

as chefias e com os colegas de trabalho, com as satisfações que o salário pago pela 

empresa lhe proporciona, bem como com as oportunidades de promoção na 

empresa e seu contentamento com as tarefas realizadas. 

 

2.2.2 Envolvimento no trabalho 
 

Nesta segunda dimensão a definição seminal é de Lodhal e Kejner (1965) que 

definiram o envolvimento com o trabalho como “[...] grau em que o desempenho de 

uma pessoa no trabalho afeta sua autoestima”. Siqueira e Gomide Jr. (2004) 

entendem que a compreensão de trabalho é transmitida para o indivíduo através da 

socialização, e se transforma em valores sociais diretamente relacionados com a 

autoestima.  
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Siqueira e Gomide Jr. (2004) explicam o envolvimento no trabalho por parte 

das pessoas, destacando algumas características importantes, como por exemplo, a 

ocorrência de fatores pessoais como autoestima e a necessidade de crescimento.  

Para isso, os autores apontam as particularidades da chefia em delegar 

funções, tratando com respeito o trabalhador, melhorando a comunicação com seus 

subordinados, bem como a compreensão pelo trabalhador da autonomia do papel 

desempenhado em suas tarefas, identificando peculiaridades do cargo, e 

executando de forma transparente, sem conflito de papeis ou ambiguidades na 

orientação destes papeis. 

Siqueira e Padovam (2008), inspiradas na ideia de estado de fluxo de 

Csikszentmihalyi (1999), reconfiguraram o conceito de envolvimento com o trabalho. 

Os autores o definem como um conceito constituído pelo estado de fluxo no contexto 

organizacional de trabalho, vivenciado quando o indivíduo experimenta sensações 

agradáveis resultantes do elevado envolvimento mantido durante a execução das 

tarefas, especialmente quando desafios são alcançados pelas habilidades especiais 

do indivíduo, por meio transmissão clara nas metas propostas e retorno (feedback) 

imediato, proporcionado pela própria atividade realizada.  

Assim, as atividades se parecem com as tarefas que produzem fluxo, 

desencadeando no indivíduo maior envolvimento e transformando as tarefas em 

atividades prazerosas, crescendo sensações assemelhadas às que alguém vivencia 

quando pratica seu esporte favorito ou desempenha uma atividade artística para a 

qual tem habilidade ou talento (SIQUEIRA; PADOVAM, 2008). 

 

 2.2.3 Comprometimento organizacional afetivo 
 

O terceiro componente do conceito de bem-estar no trabalho trata da 

interação afetuosa do trabalhador para com a organização que o emprega 

(MOWDAY; STEERS; PORTER, 1979) entendem comprometimento organizacional, 

como o vínculo do indivíduo com uma organização que poderá auxiliá-lo com seus 

objetivos pessoais. Ou melhor, é o reconhecimento pela pessoa da sua identificação 

com a empresa em prol dos benefícios pessoais que esse vínculo trará a sua vida. 

Nas palavras dos próprios autores “[...] um estado no qual um indivíduo se identifica 
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com uma organização particular e com seus objetivos, desejando manter-se afiliado 

a ela com vista a realizar tais objetivos” (p. 225). 

Mathieu e Zajac (1990) publicaram uma revisão e meta-análise dos 

antecedentes do comprometimento que resume os resultados das pesquisas 

realizadas nesta área. Todos os cinco conjuntos de variáveis descritos na meta-

análise dos autores foram tratados na literatura brasileira: características pessoais, 

características do trabalho, relações com o grupo/líder, características 

organizacionais e variáveis funcionais. Os resultados são convergentes e mostram 

que o comprometimento é superior para aqueles que aderem à ética protestante do 

trabalho. 

Mowday, Steers e Porter (1979) reconhecem o vínculo afetivo e atitudinal do 

constructo e o formulam pelas dimensões: aceitação dos valores, normas e objetivos 

da organização, disposição de investir esforços em favor da organização e desejo e 

vontade de se manter membro da organização.  

Os autores Mathieu e Zajac (1990) afirmaram a utilidade teórica em se 

aprofundar sobre os principais antecedentes e consequentes do comprometimento 

organizacional, recomendação de pesquisa prontamente acatada no Brasil 

(SIQUEIRA, 1995, 2008, 2009; FERREIRA, SIQUEIRA; 2005; SIQUEIRA, GOMIDE 

JR, 2004; NAVES, GOMIDE JR, 2000; BAPTISTA, 2001; HERNANDEZ, 2007).   

Siqueira (1995) corrobora com as proposições de Mowday, Steers e Porter 

(1979) e Mathieu e Zajac (1990) ao comentar que experiências emocionais positivas 

oriundas dos laços afetivos do indivíduo com a organização podem se transformar 

em sentimentos positivos como entusiasmo, orgulho, contentamento, confiança, 

apego e dedicação.  

Essa interação colabora sobremaneira com o conceito de bem-estar no 

trabalho, visto que o comportamento do indivíduo perante seu empregador torna-se 

estímulo a vivências positivas e prazerosas. Caso contrário, se a reciprocidade não 

for confirmada, presume-se que poderiam florescer o desprazer em trabalhar em 

uma organização, contribuindo pela ausência do compromisso afetivo e provocando 

experiências desprazerosas no cotidiano do trabalhador. 

Após esta breve revisão sobre as três dimensões que compõem o constructo 

bem-estar no trabalho (satisfação com o trabalho, envolvimento no trabalho e 

comprometimento organizacional afetivo), faz-se necessário comentar que, no Brasil, 
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os primeiros estudos sobre bem-estar no trabalho como constructo integral, 

começaram a ser divulgados em 2005, tendo como principais centros de 

investigação o Mestrado em Psicologia da Saúde da Universidade Metodista de São 

Paulo e o Mestrado em Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia 

(SIQUEIRA, 2009). 

 Nestes dois centros, o modelo de bem-estar foi alvo de vários trabalhos, 

levando docentes desses centros de pesquisa criar o Grupo de Pesquisa 

Interinstitucional sobre Bem-estar, Suporte Social e Trabalho (GIBEST), registrado 

no Conselho Nacional de Pesquisa e Tecnologia (CNPq), com vistas a dar maior 

visibilidade à produção do grupo (SIQUEIRA, 2009). 
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Quadro 4 

 Alguns estudos sobre bem-estar no trabalho no Brasil 
 

UNIVERSIDADE, 
AUTORES E 

DATA DO ESTUDO 
TÍTULO 

OUTROS 
CONCEITOS 
ESTUDADOS 

Nº DE 
PARTICIPANTES, 
SEGMENTO DE 

ATUAÇÃO E REGIÃO 

UMESP - 
BARBOSA, Thiago 
S. (2010) 

Os impactos do balanço 
emocional, otimismo e 
percepções de suportes 
sobre bem-estar no 
trabalho de agentes 
comunitários da saúde 

Balanço emocional 

Otimismo 

Percepção de 
suporte social  

Percepção de 
suporte 
organizacional 

110 – Prestadores de 
serviços 
São Paulo, Capital 

UMESP – 
PEREIRA, Úrsula S. 
B. (2009) 

Relações de suporte e 
bem-estar no trabalho em 
pessoas com deficiência 

Percepção de 
suporte 
 

44 – Trabalhadores 
com algum tipo de 
deficiência física 
N. i.¹ 

UMESP – RIBEIRO, 
Paulo E. (2009) 

Indicadores de saúde 
positiva: um estudo com 
empregados expatriados 

Saúde 

Otimismo 

16 – Diversos 
segmentos 
N. i. ¹ 

UFU - RESENDE, 
Patrícia C.. (2008) 

Bem-estar no trabalho: 
influências das bases de 
poder do supervisor e dos 
tipos de conflito 

Bases de poder 

Conflitos intragrupais 

130 – Diversas 
empresas 
Estado de Goiás 

UMESP – 
SILVÉRIO, 
Wellington D. 
(2008) 

Experiências afetivas no 
contexto organizacional e 
seu impacto sobre bem-
estar no trabalho 

Balanço emocional 
253 – Indústria de 
autopeças 
Grande S. P. 

UFU – MELO, Sara 
C. A. (2007) 

Bem-estar subjetivo e 
bem-estar no trabalho: um 
estudo com idosos que 
trabalham 

Bem-estar subjetivo 
110 - Idosos com mais 
de 60 anos 
Uberlândia e Região 

UFU – 
HERNANDEZ, 
Juliana D. (2007) 

Impactos da percepção da 
saúde organizacional no 
bem-estar no trabalho 

Comportamento 
organizacional 
 

160 – Diversas 
empresas e segmentos 
N. I.¹ 

UFU – PRADO, 
Cláudio G.(2005) 

Investigando a saúde 
mental de trabalhadores, 
as relações entre suporte 
organizacional, satisfação 
e sentimentos de prazer e 
sofrimento no trabalho 

Bem-estar 

Suporte 
organizacional 

224 – Estudantes 
trabalhadores de 
cursinhos noturnos 
N. I.¹ 

 

                                                           
2 N. i. – Os autores não esclarecem às regiões em que foram realizadas as pesquisas.  
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No exterior, entretanto, cabe evidenciar que, foram localizadas além de 

Portugal, estudos sobre bem-estar no ambiente de trabalho, com ênfase à Espanha, 

como pode ser observado a seguir: 

 
Quadro 5  

Estudos latinos recentes realizados sobre bem-estar no ambiente de trabalho 
 

AUTORES 

E 

DATA 

TÍTULO 

VARIÁVEIS 

DO 

ESTUDO 

INSTITUIÇÃO 

E 

PAÍS 

JUSTINO, 
Sofia e 
SANTOS, 
Joana (2010) 

Inteligência Emocional, 
Conflito Trabalho-
Família/Família-Trabalho 
e Satisfação com a Vida 

Inteligência 
Emocional,  

Conflito 
Trabalho-
Família/Família-
Trabalho; 

Satisfação com a 
Vida 

Universidade do Algarve, 
Faculdade de Ciências 
Humanas e Sociais, 
Departamento de Psicologia, 
Algarve, PORTUGAL. 

TEJERO-
GONZÁLEZ, 
Carlos María 
e 
FERNÁNDEZ-
DIAZ,  
Maria José 
(2009) 
 

Medición de la 
satisfacción laboral en la 
dirección escolar 

Bienestar laboral 

Satisfacción 
laboral 

RELIEVE - Revista Electrónica 
de Investigación y Evaluación 
Educativa, v. 15, n. 2 – Madrid, 
ESPANHA. 

ASUAGA, 
Carolina, et al. 
(2007)   

Un encuentro no casual: 
Cultura, Ciencias 
económicas y Derecho 

Bienestar laboral  
 

I Seminario Internacional 
Ciencias Económicas, Derecho 
y Cultura: Hacia un modelo del 
Río de la Plata, Montevideo, 
URUGUAI 

ZARAGOZA, 
Salvador, 
ENJUTO, 
Esther e 
CEBOLLA, 
Vicent (2007) 

Anales de la Real 
Sociedad Económica de 
amigos del país – 2007 

Bienestar y 
calidad de vida 

Bienestar y 
progreso social 

Real Sociedad Económica de 
amigos Del país, Valencia, 
ESPANHA. 

PORCAR, 
Olga Pellicer 
(2007) 

Estudio por medio de 
potenciales evocados de 
la respuesta cortical en 
sujetos sometidos a dos 
estresores de laboratorio 
y su relación con la 
respuesta 
cardiovascular, 
endocrina y psicológica 

Bienestar 
psicológico 

Estrés laboral 

Universitat de València, 
Facultad de Psicología, 
Departamento de 
Psicobiología, València, 
ESPANHA. 
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Resumidamente, para um nível elevado de bem-estar no trabalho, se faz 

necessário que os trabalhadores relatem sua satisfação com o trabalho, admitam 

seu envolvimento com as tarefas executadas e manifestem sua afetividade com a 

organização que os emprega, ou seja, “as perspectivas teóricas sobre bem-estar 

apresentadas comungam uma forte reação à ênfase dada em psicologia, desde 

seus primórdios, à infelicidade e ao sofrimento em detrimento aos antecedentes e 

consequências do funcionamento psicológico positivo” (SIQUEIRA; PADOVAM, 

2008). 

O desafio dos estudos em bem-estar no trabalho está em procurar novas 

visões sobre o funcionamento psíquico positivo. E, para isso, a seguir serão 

abordadas as quatro dimensões de capital psicológico (autoconfiança ou eficácia; 

esperança; otimismo e resiliência) do modelo proposto por Luthans, Luthans, 

Luthans (2004), como um possível fator preditivo na intenção de rotatividade dos 

professores, ao se associar com o constructo bem-estar no trabalho. 

 
2.3 Capital psicológico 

 

Nesta subseção será apresentada em primeiro lugar, uma breve revisão 

teórica sobre PPC - positive psychological capital (psycap), que equivale ao capital 

psicológico positivo ou simplesmente capital psicológico proposto por Luthans, 

Luthans e Luthans (2004). 

 A construção do capital psicológico levou os estudiosos a buscarem a 

compreensão de como os processos organizacionais podem ser transformados e 

impactados, por meio do entendimento da integração das quatro capacidades 

psicológicas dos indivíduos: eficácia ou autoconfiança, otimismo, esperança e 

resiliência.  

O raciocínio por trás do constructo de capital psicológico tem o foco na 

compreensão do COP - comportamento organizacional positivo (POB - positive 

organizational behavior), ao apresentar um panorama geral do surgimento do campo 

novo, enquanto área de estudo e melhoria das capacidades psicológicas das 

pessoas (LUTHANS; YOUSSEF, 2004). O comportamento organizacional positivo é 

a área voltada à construção de teoria, pesquisa, aplicação na psicologia e 

comportamento organizacional que trata das capacidades psicológicas positivas que 
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tendem a apresentar certa estabilidade ao longo do tempo (LUTHANS; YOUSSEF; 

AVOLIO, 2007).  

A ciência da Psicologia evoluiu ao se afastar da sua tendência em investigar 

os aspectos negativos do comportamento humano. Neste contexto, recentemente, 

surge o comportamento organizacional positivo, com foco em uma investigação 

positiva, corrente oposta às raízes da psicologia clássica (LUTHANS, 2002a e 

2002b). Os autores situam a área no nível micro de análise no estudo 

comportamento organizacional positivo, por pesquisar o grau do desempenho 

individual das pessoas e com o objetivo de contribuir para uma gestão eficaz nas 

organizações, ao atribuir às pessoas o papel de ator central nos processos de 

gestão  

Iniciada por Luthans (2002a, 2002b) gerou transformação e impacto no 

ambiente organizacional ao direcionar suas pesquisas às capacidades psicológicas 

positivas ao que poderiam influenciar no desempenho das organizações e, 

consequentemente, legitimando o comportamento organizacional positivo. É 

particularmente nos trabalhos de Luthans (2002a, 2002b) que se evidenciam o valor 

dos resultados da Psicologia Positiva nas organizações. O autor com base nos 

fundamentos estabelecidos por Seligman e Csikszentmihalyi (2000), enfatiza a 

necessidade de um exame positivo do comportamento organizacional, indo além do 

estilo popular de gestão com base na literatura de autoajuda e à prática de gestores 

para a investigação apoiada teoricamente nas soluções para problemas do mundo 

organizacional real.  

Assim, o comportamento organizacional positivo é definido como "o estudo e 

aplicação de forças positivamente orientadas de recursos humanos e capacidades 

psicológicas que podem ser medidos, desenvolvidos e geridos de forma eficaz para 

a melhoria do desempenho". (LUTHANS, 2002a, p. 59). 

Cabe salientar que não foram encontrados na literatura nacional e 

estrangeira, trabalhos que discutissem capital psicológico, como constructo integral 

associado com intenção de rotatividade e bem-estar no trabalho.  

Mas, sim, foram encontradas evidências de suas quatro capacidades 

psicológicas isoladas (eficácia ou autoconfiança, otimismo, esperança e resiliência) 

relacionadas com pelo menos uma das três dimensões de bem-estar no trabalho 
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(satisfação com o trabalho, envolvimento no trabalho e comprometimento 

organizacional afetivo) (SIQUEIRA; PADOVAM, 2008).  

Luthans e Youssef (2007) fizeram uma revisão sobre comportamento 

organizacional positivo, com foco em teorizar e testar a aplicação de conceitos 

flexíveis e propensos a aperfeiçoamento, fundamentalmente nas características dos 

tipos de traços do capital humano estáveis ao longo do tempo.  

Os autores se apoiaram na versão moderna da Teoria de Traço baseada no 

modelo dos Cinco Grandes Fatores (CGF) e concluem que a gestão do capital 

psicológico positivo implica no desenvolvimento do capital humano, social e 

psicológico, para canalizar talentos, forças e capacidades psicológicas dos 

indivíduos, para se atingirem todo seu potencial, que resultem em vantagem 

competitiva. 

Luthans e Youssef (2007) se dedicam a teorizar e testar cientificamente a 

aplicação de conceitos da Psicologia positiva em estudos do capital humano, das 

suas capacidades psicológicas e sociais no contexto da dinâmica organizacional. 

Propõem que o bom desempenho nas organizações depende do olhar positivo nas 

forças, talentos e excelências para desenvolver o potencial total dos indivíduos e dos 

sistemas.  

Os autores concluem com cinco recomendações para pesquisa futura e 

aplicação eficaz do capital psicológico positivo. São elas: um quadro teórico 

integrado com uma classificação abrangente, enfatizando os traços positivos e os 

comportamentos dos indivíduos nas organizações; melhorar e aperfeiçoar 

continuamente as medidas existentes de construções positivas, desenvolver outras 

medidas específicas válidas para o local de trabalho; testar e validar a ampla 

variedade de configurações do comportamento organizacional; pesquisadores e 

profissionais de positividade devem focar as construções positivas em seus estudos 

e, não menos importante, é preciso, mensurar de forma abrangente, o desempenho 

e suas consequentes mudanças. 

Enfim, para Luthans e Youssef (2007) as experiências positivas ampliam a 

capacidade de um indivíduo para agir de maneira eficaz e com base em seus 

recursos pessoais, exigindo poucos recursos em seu desenvolvimento para 

atingirem seu pleno potencial, contribuindo sobremaneira para a vantagem 
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competitiva das organizações. Os autores também recomendam a construção de 

mais teoria, pesquisa e aplicação efetiva do capital psicológico positivo. 

Estendendo-se ainda mais, Luthans et al., (2005) e Luthans & Youssef, 

(2004), colocam o capital psicológico, como diferencial fundamental para a vantagem 

competitiva das organizações. O conceito inclui o valor dos recursos psicológicos 

integrados e busca ir além do “o que temos” da forma financeira tradicional 

(financeiro e físico); “o que sabemos” do capital humano e “quem conhecemos” do 

capital social. Este constructo foi desenvolvido com base em quatro conceitos 

teóricos que se caracterizam como entidades positivas relativamente únicas e 

específicas, conforme sintetizado no quadro a seguir: 

 
Quadro 6 

Categorias de forças englobadas pelo capital psicológico 
 

Formas Lema Comportamento Autores 
Tradicional 
(físico e 
financeiro) 

O que temos Capital financeiro, 
Capital 
estrutural/físico, e 
Capital tecnológico. 

Stewart (1998); 
Klein (1998); 
Edvinsson e Malone 
(1998) 

Humano O que 
sabemos 

Conhecimento 
explícito, 
Conhecimento tácito, e
Experiência. 

Dixon, (2000); 
Drucker  (1992); 
Stewart (2001); 
Burt (2001) 

Social Quem 
conhecemos 

Redes de 
relacionamento, 
Confiança, 
Normas (formais e 
informais) e valores 
que norteiam as 
relações, 
Espírito de 
cooperação, e 
Empenho na 
organização. 

Cohen e Prusak 
(2001); 
Lin, (2001); 
Lin; Cook e Burt 
(2001) 
 
 
 

 

Psicológico Quem somos Autoconfiança ou 
eficácia, 
Esperança, 
Otimismo, e 
Resiliência 

Seligman e 
Csikszentmihalyi 
(2000); 
Luthans; Luthans e 
Luthans (2004);  
Luthans e Youssef 
(2004); 
Luthans; Youssef e 
Avolio,(2007); 
Luthans; Avolio; Avey 
e Norman (2007). 
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As quatro dimensões (autoconfiança ou eficácia; esperança; otimismo e 

resiliência) foram especificadas cientificamente, com base nos estudos em 

conhecimentos teóricos e sólida investigação empírica de Luthans e seus 

colaboradores (2004) em pesquisas isoladas nas organizações e, depois, reunidas 

em uma forma integral na proposição do conceito de capital psicológico positivo. E, 

por respeitarem estes critérios, estas capacidades psicológicas podem ser alvo de 

avaliação utilizando medidas com boas qualidades métricas, especialmente, em 

termos de validade que assegura um elevado poder preditivo em relação ao 

desempenho eficaz dos indivíduos nas organizações (LUTHANS; YOUSSEF; 

AVOLIO, 2007). 

Enfim, e de forma simples à compreensão, a Psicologia positiva investiga a 

construção, o reforço, a promoção das capacidades e das forças humanas 

(LUTHANS, 2002a), capacidades essas que são mensuráveis (LUTHANS et al., 

2005), e que se caracterizam por dimensões que ajudam a medir, sutilmente, a 

contribuição humana às organizações (PAGE; DONOHUE, 2004).   

A abordagem organizacional sobre gestão e do comportamento 

organizacional positivo, pesquisa duas interpretações: primeira a de reforçar as 

forças e as quatro dimensões do capital psicológico (eficácia ou autoconfiança; 

otimismo; esperança e resiliência) das pessoas nas organizações; segundo é o de 

canalizar essas forças e capacidades para o benefício das organizações e a saúde 

física e psicológica dos indivíduos (LUTHANS, 2002a, 2002b). Cada um desses 

quatro estados positivos tem sido explorado de alguma forma dentro da literatura 

organizacional (HAMEL; VALIKANGAS, 2003; PETERSON; LUTHANS, 2003; 

SCHEPMAN; RICHMOND, 2003) e com relevância para os estudos e práticas 

organizacionais.  
O resumo dos principais aspectos de capital psicológico positivo ou 

Psychological Capital - PsyCap ou simplesmente PP ou PC, se refere ao nível de 

positividade e de crescimento pessoal, assim, proporcionado pelo desenvolvimento 

de capacidades psicológicas positivas, abordada pela síntese de seus quatro 

componentes de forma isolada (LUTHANS; YOUSSEF; AVOLIO, 2007). Para uma 

sua melhor compreensão, em seguida será apresentado um quadro com a síntese 

das quatro dimensões do conceito. 
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Quadro 7  
 Definição conceitual das quatro capacidades psicológicas positivas 

 

Estado Afetivo Direcionalidade Conceito Principais 
Autores 

Autoconfiança 

ou 

Eficácia 

Relacionada à 
preparação tanto 
com os desafios 

presentes e futuros 

Crença na capacidade de ação, vontade, 
perseverança e intervenção do indivíduo 
frente a seus desafios e obstáculos. É o 
quanto ele consegue desenvolver, mobilizar e 
elevar sua motivação, seus recursos 
cognitivos e seus esforços à realização com 
êxito de objetivos desafiadores e específicos 
em um determinado contexto. 

Bandura, 1997; 
Luthans e Youssef, 2004; 

Maddux, 2002; 
Stajkovic & Luthans, 

1998; 
Luthans & Avolio, 2003; e 

Lopes & Cunha, 2005. 

Otimismo 

Claramente 
expressa para o 
futuro, mesmo 

fazendo uso de um 
evento do presente 

Expectativa generalizada de que acontecerão 
fatos positivos que se transformarão em 
resultados positivos, frente às condições que 
não garantam o resultado esperado em 
situações específicas. 
As pessoas creditam o sucesso a si próprio, 
se distanciando psicologicamente de eventos 
negativos e se alimentando 
permanentemente de autoestima e 
entusiasmo. 
Evidências em pesquisas sugerem que pode 
ser desenvolvido dentro dos indivíduos. 

Luthans e Youssef, 2004; 
Martin-Krumm, Sarrzon, Peterson 

and Famose, 2003; 
Scheier & Carver, 2003; 
Lopes & Cunha, 2005; e 

Seligman,1990. 

Esperança 

Expressamente 
focada sobre o 
futuro (metas e 

planos de curto e 
longo prazo), 

 

Elevada determinação, força de vontade e 
alternativas em investir energia para alcançar 
objetivos. Desenvolver múltiplas estratégias 
que permitam prosseguir, sem perder o foco, 
quando surgem obstáculos e dificuldades. 
Resultado da interação entre: 
Agência (willpower) - o quanto o individuo crê 
ser capaz de alcançar determinados 
objetivos; e 
Definição de planos (waypower) - o quanto o 
individuo é capaz de formular planos eficazes 
para alcançá-los. 
Tem um forte impacto no desempenho sobre 
uma série de variáveis no trabalho e, estudos 
também evidenciam que pode ser 
desenvolvido dentro das pessoas. 

Snyder et al., 1991; 
Snyder, 2000; 

Luthans et al. 2005; 
Snyder, Rand & Sigmon, 2002; 

Lopez, Snyder, & Pedrotti 
Teramoto, 2003; 

Snyder, Sympson, 
Ybasco et al., 1996; e 
Lopes & Cunha, 2005. 

 

Resiliência 

Foco em eventos 
do passado, 

capacitando o 
indivíduo para o 

presente. 
 

Capacidade em se recuperar de 
adversidades e aceitar a realidade tal como 
ela é, acreditando que a vida pode ser vivida 
com significado. 
Habilidade para improvisar e se adaptar às 
mudanças, pouco se sujeitando a stress, 
atravessando com vigor, energia e confiança 
as dificuldades e os obstáculos e, se 
recuperando de situações conflituosas e 
adversas, mantendo o equilíbrio e 
aumentando a responsabilidade. 
Aptidão em planejar o futuro com base nas 
dificuldades presentes, se caracterizando por 
bons resultados, apesar das ameaças para o 
desenvolvimento ou adaptação presentes e, 
também pode ser desenvolvida a nível 
individual. 

Luthans & Youssef, 2004; 
Luthans, 2002b; 

Rodriguez, 2005;. 
Barlach, Lisete, 2005; 
Anaut, Marie, 2005; e 

Masten, 2001. 
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Importante salientar a existência de uma possível sobreposição nos limites 

nas sínteses das definições apresentadas. Na verdade, pode ser que a confusão 

que porventura venha a se estabelecer, se dê por conta da pesquisa à 

fundamentação teórica do conceito, uma vez que será maior o domínio da literatura 

onde cada definição foi pesquisada e obtida. Essa sobreposição pode ser melhor 

compreendida por meio da Figura 2, a seguir: 

 

 

 
Figura 2 – Modelo teórico de capital psicológico  

(LUTHANS; LUTHANS; LUTHANS, 2004) 

 

Page e Donohue (2004) distinguem com sutileza alguns dos estados afetivos. 

Por exemplo, citam a similaridade entre a autoconfiança (eficácia) e esperança, visto 

que ambos se relacionam de alguma maneira a recursos internos do indivíduo para 

atingir um determinado objetivo e, assim, os conceitos parecem fechar entre si, ou 

seja, uma pessoa otimista também pode ser "confidente", mas, crenças que não 

precisam necessariamente ser internas. Além disso, enquanto a autoconfiança 

retrata o presente, o otimismo foca o futuro, mesmo quando utilizado em referência a 

um evento atual.  

Page e Donohue (2004) discutem resiliência, no que tange à procura ou a 

construção de significado para eventos, relações claras ou esperança e otimismo. 

Entretanto, o foco é no presente e no como lidar com os eventos de uma forma que 

CCAAPPIITTAALL    
PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCOO 

AAUUTTOOCCOONNFFIIAANNÇÇAA  
((eeffiiccáácciiaa))  

EESSPPEERRAANNÇÇAA  

OOTTIIMMIISSMMOO 

RREESSIILLIIÊÊNNCCIIAA  
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capacita e dá força ao indivíduo. Dadas estas diferenças, são visíveis as vantagens 

competitivas por meio dos resultados que o capital psicológico oferecerá às 

organizações, com seu desenvolvimento na interligação de seus quatro elementos 

afetivos dos indivíduos, integrados como conceito único.  

Finalmente, Page e Donohue (2004) concluem que a exploração empírica do 

impacto do capital psicológico nas organizações, requer rigorosa exploração para 

fornecer mais uma prova da importância do campo de conhecimento do 

comportamento organizacional às modernas práticas de gestão, portanto, mesmo 

estando em seus estágios iniciais de investigação, trata-se de um marco 

fundamental no esforço de apresentar os princípios da Psicologia positiva às 

organizações. 

Luthans et al. (2005) consideraram preliminar o modelo existente pela 

limitação às novas dimensões elegíveis a serem adicionadas ao modelo. Os autores 

vão mais longe, e citam a necessidade para que as teorias forneçam variáveis 

mensuráveis que podem ser gerenciadas para o efetivo desempenho no trabalho, 

implicando, no mínimo, em uma teoria aberta à intervenção. Luthans e Youssef 

(2004) evoluem ao sugerir que, para um componente ser considerado ao capital 

psicológico deve oferecer um diferencial competitivo, além de mensurável e 

impactante. 

Conforme levantamento feito em 2007 por Rego (Universidade de Aveiro), 

Cunha (Universidade Nova de Lisboa) e por Souto (Faculdades IBMEC/RJ), a 

literatura sobre Psicologia positiva no contexto organizacional, vai assumindo uma 

dimensão considerável: 

 
Por exemplo, uma consulta à base de dados ABI/Inform, para a 
década 1995-2005, permite verificar que foram publicados em 
revistas acadêmicas: (a) 24 textos de cujo resumo constava a 
expressão “positive psychology”; (b) oito textos de cujo resumo 
constava a expressão “positive organizational behavior”; (c) nove 
textos em cujo resumo se integrava a expressão “positive 
leadership”; (d) doze textos de cujo resumo constava a expressão 
“positive organizational scholarship”. Uma análise mais fina a termos 
e expressões relacionadas (e.g., “hope”, “gratitude”, “optimism”) 
permite formar uma noção ainda mais rica do significado que o tema 
vem adquirindo nos meios acadêmicos e científicos (REGO; SOUTO; 
CUNHA, 2007, p. 8). 
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No exterior, a produção científica está concentrada na Península Ibérica, com 

ênfase em Portugal. Mas, também há estudos na América do Sul, particularmente, 

no Brasil e na Argentina, como se pode observar no quadro a seguir:  
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Quadro 8 
Estudos latinos recentes sobre capital psicológico 

 

AUTORES 

E 

DATA DO ESTUDO 

 

TÍTULO 

VARIÁVEIS  

DO  

ESTUDO 

INSTITUIÇÃO 

E 

PAÍS 

SOLANO, Alejandro 
Castro(2010) 

Percepción del clima  de 
aceptación de la diversidad en 
las organizaciones - Un estudio 
con líderes argentinos 

Clima organizacional. 

CONICET - Consejo 
Nacional de 
Investigaciones Científicas 
y Técnicas, Buenos Aires, 
Buenos Aires. 
ARGENTINA. 

Universidad de La Rioja, 
Logroño, ESPANHA  

REGO, Arménio (2009) Empregados felizes são mais 
produtivos? 

Felicidade; 

Bem-estar afetivo 
individual; e 

Desempenho individual 
auto-reportado. 

Universidade de Aveiro - 
PORTUGAL 

PEIRÓ Silla, José M. (2009) 
Nuevas demandas para la 
investigación sobre estrés 
laboral desde la prevención de 
riesgos psicosociales. 

Estrés laboral. Universitat de València, 
ESPAÑHA 

FESTORAZZI, Valeria 
Soledad Martínez (2009) 

Desarrollos salugenicos en la 
adolescencia relaciones entre 
socialización parental y estilos 
de apego. Su influencia sobre 
el auto concepto y las 
fortalezas personales en 
adolescentes argentinos 
 

Bienestar; 
Socialización; 
parental; e 
Estilos de apego. 
 

CONICET 

Grupo de Investigación en 
Evaluación Psicológica 

Facultad de Psicología da 
UNMdP – Universidade 
Nacional de Mar del Plata 
– Buenos Aires –
ARGENTINA 

MARIZ, M. E. Almeida 
(Data) 

São Paulo e Coimbra: As 
cidades, as idades e as 
atividades dos seus moradores 
 

Bem-estar; e 
Trabalho 

ANAIS – III Congresso 
Ibero-Americano de 

Psicogerontologia 

PUCSP - São Paulo – 
BRASIL 

BAPTISTA, Alberto; 
TEIXEIRA, Mário Sérgio e 
PORTELA, José (2008) 
 

Motivações e obstáculos ao 
empreendedorismo em 
Portugal e propostas 
facilitadoras 
 

Comportamento 
organizacional; 
Empreendedorismo; e 
Inovação. 

14º Congresso da APDR 

2º Congresso de Gestão e 
Conservação da 
Natureza. 

CETRAD/UTAD - Centro 
de Estudos 
Transdisciplinares para o 
Desenvolvimento, Vila 
Real, PORTUGAL 
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O interesse da academia e o razoável número de pesquisas sobre capital 

psicológico levou Avey et al. (2011) a recuperar informações da evolução do 

constructo que integrou a característica de cada variável de seus quatro 

componentes (eficácia, otimismo, esperança e resiliência). Com isso, os autores 

realizaram uma meta-análise pesquisando 51 pesquisas (n=12.567).  

A meta-análise se justificou ao possibilitar o alinhamento dos efeitos 

conflitantes, produzidos por estudos individualizados, que dificultam estabelecer 

conclusões devido a pequenas amostragens (baixo n) e que podem divergir das 

abordagens sistêmicas de se evidenciar diferenças entre os experimentos (caso 

existam), se aproximando da aplicação prática proposta por Luthans, Luthans e 

Luthans (2004) no ambiente organizacional. 

Em uma visão simplista Avey et al. (2011) diferenciam capital psicológico do 

capital humano (''o que você sabe''), do capital social (''quem sabe'') e do capital 

físico e financeiro (''o que você tem''). Os autores definiram capital psicológico como 

''quem somos” e ''o que podemos nos tornar em termos de desenvolvimento 

positivo'', ou melhor, há evidências empíricas de validade convergente entre cada 

variável das quatro dimensões do capital psicológico (eficácia, otimismo, esperança 

e resiliência), visto que se parecem semelhantes e intercambiáveis. Assim, a 

definição abrangente de capital psicológico é caracterizada pelo estado positivo de 

um individuio, a saber: 

 
(1) ter confiança (eficácia) para assumir e colocar o esforço 
necessário para ter sucesso em tarefas desafiadoras, (2) fazer uma 
atribuição positiva (otimismo) sobre ter sucesso agora e no futuro; (3) 
em direção a objetivos e perseverante, quando necessário, 
redirecionando caminhos para objetivos (esperança), a fim de ter 
sucesso, e (4) quando confrontados com problemas e adversidades, 
sustentando e saltando para trás e mesmo para além (resiliência) 
para alcançar o sucesso.(LUTHANS, YOUSSEF, AVOLIO; 2007; p. 3 
apud AVEY et al.; 2011; p. 128). 
 

Os resultados alcançados pela meta-análise de Avey et al. (2011) 

apresentaram evidências empíricas significativas e positivas entre capital psicológico 

e dimensões de bem-estar do trabalho (satisfação no trabalho e comprometimento 

organizacional). Diante desta constatação, se fortalece sobremaneira a proposta 

deste projeto em investigar o papel moderador do capital psicológico na relação 

entre bem-estar no trabalho e intenção de rotatividade. 
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Para um maior entendimento, com esta subseção, dá-se por concluída a 

fundamentação teórica sobre os temas deste estudo: intenção de rotatividade; bem-

estar no trabalho e capital psicológico. 
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3 OBJETIVOS 
 

 

3.1 Geral 
 

Analisar as relações entre o bem-estar no trabalho, capital psicológico e a 

intenção de rotatividade. 

 

3.2 Específicos 

 
    Apresentar, interpretar e discutir os escores médios de capital 

psicológico; 

 

    Apresentar, interpretar e discutir os escores médios das dimensões de 

bem-estar no trabalho (satisfação no trabalho, envolvimento com o 

trabalho e comprometimento organizacional); 

 

    Apresentar, interpretar e discutir os escores médios de intenção de 

rotatividade; 

 

 Apresentar, interpretar e discutir os índices de correlação entre capital 

psicológico, bem-estar no trabalho e intenção de rotatividade; 

 

 Apresentar, interpretar e discutir o papel moderador de capital 

psicológico na relação entre bem-estar no trabalho e intenção de 

rotatividade. 
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4 HIPÓTESES 
 
 
O ambiente competitivo atual pressiona as universidades a manter em seus 

quadros profissionais qualificados e, consequentemente, gera a necessidade de 

uma política específica e eficaz para conservá-los. Assim, constatou-se na 

fundamentação teórica que vários pesquisadores nacionais (CAVAZOTTE; 

OLIVEIRA; MIRANDA, 2010; SOUZA; REIS; SIQUEIRA, 2006; PEREIRA, 2006; 

FERREIRA; SIQUEIRA, 2005; SIQUEIRA; PEREIRA, 2001; GOMIDE JR, 1999) e 

internacionais (ALI et al., 2010; LI, 2005; BRASHEAR et al., 2005; EGAN, YANG & 

BARTLETT, 2004; SPECTOR, 2007; RAMLALL; 2003; CHANG, 1999; 

VANDENBERG; NELSON, 1999; MOWDAY, 1998; DICKTER, ROZNOWSKI; 

HARRISON, 1996) atribuem significativa importância à intenção de rotatividade no 

gerenciamento das organizações. 

A partir dessas constatações e orientado pelo objetivo 3.2.4 (apresentar, 

interpretar e discutir os índices de correlação entre capital psicológico, bem-estar no 

trabalho e intenção de rotatividade), foram elaboradas três hipóteses: 

 

H1. Há correlação significativa e positiva entre capital psicológico e bem-estar no 

trabalho. 

Na literatura internacional não foram localizados trabalhos que relacionassem 

capital psicológico (LUTHANS; LUTHANS; LUTHANS, 2004) e o modelo de bem-

estar no trabalho desenvolvido por pesquisadores brasileiros (SIQUEIRA; 

PADOVAM, 2008). Entretanto, Avey e cols. (2011) publicaram um artigo 

apresentando uma meta-análise composta de 114 estudos, integrando os resultados 

de 51 amostras independentes com 12.567 empregados americanos. O estudo 

apresenta evidências empíricas significativas que sustentam a veracidade desta 

hipótese, visto que os resultados indicaram relações positivas significativas entre 

capital psicológico e duas dimensões de bem-estar do trabalho (satisfação no 

trabalho e comprometimento organizacional afetivo).  

Na literatura nacional há trabalhos que estudaram a correlação entre algum 

dos recursos psicológicos que compõem o capital psicológico (eficácia; esperança; 

otimismo e resiliência) e as dimensões do modelo teórico de bem-estar no trabalho. 
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Por exemplo, existem evidências nos estudos de Barbosa (2010) e Capecce (2009) 

de correlação significativa e positiva entre otimismo e as três dimensões de bem-

estar no trabalho (satisfação no trabalho, envolvimento com o trabalho e 

comprometimento organizacional). 

  

H2. Há correlação significativa e negativa entre capital psicológico e intenção de 

rotatividade. 

Na literatura nacional não foram localizadas pesquisas que investigaram as 

relações entre capital psicológico, seja como conceito integral ou em suas 

dimensões isoladas (eficácia, esperança, otimismo e resiliência) e intenção de 

rotatividade. A referida lacuna endossa a contribuição aparentemente inédita desta 

pesquisa brasileira no entendimento da correlação entre os conceitos. 

Wubin; Zhao liang (2010) publicaram um artigo com base na análise de 314 

questionários distribuídos por conveniência em algumas regiões da China. Os 

resultados indicaram relações significativas entre a síndrome de burnout e intenção 

de rotatividade, tendo capital psicológico como variável moderadora. Os autores 

afirmam que capital psicológico é um moderador que deve ser considerado nos 

futuros estudos sobre intenção de rotatividade.  

 

H3. Existe correlação significativa e negativa entre bem-estar no trabalho e intenção 

de rotatividade. 

Não obstante seja bem-estar no trabalho uma estrutura conceitual brasileira 

(SIQUEIRA; PADOVAM, 2008), na literatura internacional se pode encontrar 

evidências acerca das relações entre as dimensões isoladas do constructo com 

intenção de rotatividade. Por exemplo, Spector (2007) discorre em seu livro sobre a 

satisfação no trabalho como variável central na pesquisa sobre rotatividade.  

No Brasil, Ferreira e Siqueira (2005) publicaram um artigo apresentando 

correlações significativas e negativas entre intenção de rotatividade, satisfação no 

trabalho e comprometimento organizacional afetivo. Estas duas últimas dimensões 

viriam em 2008 a compor a estrutura nacional de bem-estar no trabalho proposto por 

Siqueira e Padovam. Silva (2007) também evidenciou em seu estudo uma 

correlação significativa e negativa entre satisfação no trabalho e intenção de 

rotatividade. Cavazotte; Oliveira; Miranda (2010), alinhadas com as demais 
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evidências encontradas na literatura nacional, relatam ter observado uma relação 

negativa entre satisfação no trabalho e intenção de rotatividade feminina.  
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5 MODELO 
 

 

O objetivo 3.2.5 do presente estudo (apresentar, interpretar e discutir o papel 

moderador de capital psicológico na relação entre bem-estar no trabalho e intenção 

de rotatividade) está direcionado para análises mais sofisticadas entre as variáveis 

do estudo. Também, supostamente, apresenta outro aspecto inédito, ao investigar 

capital psicológico como moderador da relação entre bem-estar no trabalho e 

intenção de rotatividade.  

Visando melhor representar tal objetivo, foi elaborado um modelo para uma 

melhor compreensão (Figura 3). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Modelo de relação entre bem-estar no trabalho e intenção de rotatividade 

moderada pelo capital psicológico 

 

Para atender ao objetivo foi elaborada uma quarta hipótese (H4) que trata da 

capacidade de capital psicológico alterar a força da relação, ou seja, alterar os 

valores de correlação múltipla (R²) para mais ou para menos, a serem obtidos por 

meio de análise de regressão múltipla linear pelo método enter. 

 

Bem-estar no trabalho 
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•  envolvimento no trabalho 
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 H4. Capital psicológico altera a força da relação entre bem-estar no trabalho 

e intenção de rotatividade. 

Na literatura internacional não foram encontrados pesquisas que investigaram 

as relações entre bem-estar no trabalho e intenção de rotatividade moderada pela 

presença de capital psicológico. Mas, Wright; Cropanzano e Bonett (2007) 

pesquisaram a relação entre satisfação no trabalho e desempenho no trabalho 

moderados pelo bem-estar psicológico. Os resultados do estudo forneceram 

evidências que sustentaram a tese que individuos com altos níveis de bem-estar 

psicológico e satisfação no trabalho são trabalhadores felizes e têm maior 

desempenho, ou seja, são produtivos. 

Na fundamentação teórica da literatura nacional não foram localizadas 

pesquisas que investigassem as relações entre bem-estar no trabalho e intenção de 

rotatividade moderada pela presença de capital psicológico, seja como conceito 

integral ou em suas dimensões isoladas. Trata-se, portanto, de mais um espaço 

aparentemente vazio na literatura nacional e que confere caráter inovador a este 

estudo. 

Tomando-se por base o trabalho de Wright; Cropanzano e Bonett (2007), para 

o teste desta hipótese (H4) o capital psicológico será posicionado o moderador na 

relação entre bem-estar no trabalho e intenção de rotatividade de tal forma que esta 

associação pode ser modificada para forte quando o indivíduo apresentar níveis 

altos de capital psicológico e alterado para fraca quando o nível de capital 

psicológico for baixo. Ou seja, quanto mais alto for o capital psicológico mais 

associação negativa e quanto mais baixo for o capital psicológico menor associação 

negativa haverá entre bem-estar no trabalho e intenção de rotatividade.  
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6 MÉTODO 
 

 

O presente estudo pode ser considerado uma pesquisa de natureza 

transversal, com abordagem quantitativa (HAIR et al., 2005), visto que as variáveis 

do estudo foram medidas no nível intervalar (SIEGEL, 2006). Nesta seção foram 

descritos os participantes, o local, os instrumentos utilizados, os aspectos éticos, os 

procedimentos de coleta e as técnicas de análise de dados. 

 

6.1 Participantes 
 

Esta pesquisa foi realizada com 85 professores universitários escolhidos por 

conveniência. A amostra foi definida pela regra de thumb, onde os participantes 

devem ser ≥ 50 + 8m, onde m é o número de variáveis antecedentes 

(TABACHNICK; FIDELL, 2001).  

Assim, como as forças de impacto estudadas somam quatro variáveis (três de 

bem-estar no trabalho e uma de capital psicológico), este estudo deveria ter, no 

mínimo, 82 respondentes (N = 50 + 8 x 4 = 82), mas atingiu um número ligeiramente 

superior.  

Vale a pena esclarecer que para o cálculo da amostra, foram consideradas as 

três dimensões de bem-estar no trabalho. Sendo a satisfação com o trabalho 

integrada, ao invés de seus fatores satisfação com colegas, satisfação com chefia, 

satisfação com as tarefas, satisfação com salário e satisfação com promoções; além 

do envolvimento no trabalho e comprometimento organizacional afetivo, totalizando 

as três variáveis antecedentes que, ao lado de capital psicológico, construto 

unifatorial, compõe-se um conjunto de quatro preditores de intenção de rotatividade 

contidos em um modelo (Figura 3).  

Cabe ressalvar, que o número de participantes (n) poderia ser maior, caso 

fossem consideradas sete variáveis antecedentes ou preditoras (m) ao invés de 

quatro. Entretanto a utilização de 85 participantes atendeu ao critério mínimo 

recomendado por Tabachnick e Fidell (2001) no que tange ao tamanho da amostra 

para análise pela técnica da regressão linear múltipla hierárquica pelo método enter. 



70 
 

 
 

 De acordo com os dados obtidos, dos 85 professores que participaram deste 

estudo, 57 eram do sexo masculino (67,1%). A idade variou entre os 24 e 71 anos, 

com uma idade média de 45 anos (DP=11,49). O estado civil predominante foi o 

casado com 63,5%. A titulação dos professores teve 58,8% de mestres. O tempo 

médio de trabalho foi de 8,13 (DP=6,88) anos, variando de 1 a 33 anos. O tempo de 

trabalho entre um e dez anos representou 77,7% dos participantes (Tabela 1). 
 

Tabela 1 – Dados dos participantes (n=85). 
 

Variáveis Níveis f % Média 
Desvio 
Padrão 

 
1. Sexo 

 
Masculino 
Feminino 

 
57 
28 

 
67,10 
32,90 

 

  

2. Idade de 1 até 30 anos 
de 31 a 59 anos 
60 anos ou mais 

  9 
63 
12 

10,70 
75,00 
14,30 

 

45,06 11,49 

3. Estado Civil Solteiro 
Casado 
Outros 

19 
54 
12 

22,40 
63,50 
14,10 

 

  

4. Escolaridade Superior 
Especialização 
Mestrado 
Doutorado 

  7 
15 
50 
13 

8,20 
17,60 
58,80 
15,30 

 

  

5. Tempo de 
Trabalho 

de 1 até 5 anos 
de 6 a 10 anos 
de 11 a 15 anos 
16 anos ou mais 

35 
31 
  8 
11 

41,20 
36,50 

9,40 
12,90 

 

8,13 
 

6,88 
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6.2  Local 
 
Os dados foram coletados em uma universidade particular na Região do 

Grande ABC. A título de informação esta área é composta por sete municípios: 

Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, 

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Região situada no setor sudeste da Região 

Metropolitana e São Paulo, em uma área de, aproximadamente, 825.000 km² e 

conta com 2,5 milhões de habitantes (IBGE, 2010). 

 

6.3  Instrumento 
 

Para a coleta dos dados foi utilizado um questionário autoaplicável, composto 

por cinco medidas que aferiram as variáveis do estudo e que foram lidos e 

respondidos pelo próprio professor sem assistência. O instrumento foi composto por 

escalas de mensuração de: 

 

Escala de Capital Psicológico Positivo – ECP-12. A medida originalmente 

construída e validada por Luthans; Youssef e Avolio (2007) foi adaptada para 

o Brasil, na sua forma reduzida por Martins et al.(2011), após obterem 

autorização dos autores originais. Contêm em sua versão resumida 12 itens 

(α=0,83) e avalia as forças pessoais que predispõem ao sucesso no trabalho. 

As respostas foram dadas em uma escala de cinco pontos (1 = discordo 

totalmente, 2 = discordo, 3 = nem concordo nem discordo, 5 = concordo, e 7 = 

concordo totalmente). 

  

Escala de Satisfação no Trabalho – EST. A medida foi construída e 

validada por Siqueira (1995 e 2008) e que avalia o grau de satisfação no 

trabalho declarado pelo participante. Contêm em sua forma reduzida, cinco 

fatores com três itens cada: satisfação com colegas de trabalho (α=0,81), 

satisfação com o salário (α=0,90), satisfação com a chefia (α=0,89), 

satisfação com a natureza do trabalho (α=0,77) e satisfação com promoções 

(α=0,81). As respostas foram dadas em uma escala de 7 pontos (1 = 
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totalmente insatisfeito, 2 = muito insatisfeito, 3 = insatisfeito, 4 = indiferente,   

5 = satisfeito, 6 = muito satisfeito, e 7 = totalmente satisfeito). 

 

Escala de Envolvimento com o Trabalho – EET. Originalmente construída e 

validada por Lodhal e Keyner (1968) foi validada para o Brasil por Siqueira 

(1995 e 2008). A EET avalia o quanto o trabalho atual consegue envolver o 

professor. Trata-se de uma escala de auto-relato, composta por cinco itens 

(α=0,78), e as respostas são dadas em uma escala de sete pontos (1 = 

discordo totalmente,   2 = discordo moderadamente,   3 = discordo levemente,  

4 = nem concordo e nem discordo, 5 = concordo levemente, 6 = concordo 

moderadamente, e 7 = concordo totalmente). 

 

Escala de Comprometimento Organizacional Afetivo – ECOA. Trata-se de 

uma medida de auto-relato, por meio da qual o docente informou a 

intensidade de seus sentimentos dirigidos à universidade. Construída por 

Siqueira (1995 e 2008), contém em sua forma reduzida cinco itens (α=0,93) 

sendo as respostas dadas em uma escala de 5 pontos (1 = nada, 2 = pouco, 

3 = mais ou menos, 4 = muito, e 5 = extremamente). 

 
Escala de Intenção de Rotatividade – EIR. Diferente das anteriores, esta 

escala foi utilizada em sua versão completa. Construída e validada por 

Siqueira, Gomide Jr.; Marques; Moura e Marques (1997) é composta por três 

itens (α=0,95), levando os docentes assinalar suas respostas em uma escala 

de cinco pontos (1 = nunca, 2 = raramente, 3 = às vezes, 4 = frequentemente, 

e 5 = sempre). 

 

Dados Complementares. Foram acrescentadas algumas questões no final 

do questionário na intenção de definir o perfil dos professores participantes do 

estudo. Estes itens visavam caracterizar a amostra em um aspecto amplo 

como idade, sexo, estado civil e tempo de trabalho, além de conhecer um 

aspecto peculiar no exercício da função docente que é o nível de formação 

acadêmica. 
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6.4  Procedimentos 
 

A universidade onde ocorreu a coleta de dados foi contatada para exposição 

acerca dos objetivos e natureza do projeto, momento este, em que foi solicitada e 

obtida a devida autorização para a coleta de dados. 

A seguir, para facilitar a aproximação aos professores fora do horário de 

expediente de sala de aula, o pesquisador os abordou na sala dos professores, 

ocasião em que todos estão reunidos em um mesmo horário. E, assim, de forma 

coletiva e sem prejudicar as atividades docentes os professores receberam a 

explicação sobre o propósito, caráter voluntário, sigiloso e científico do estudo, 

sendo convidados a participar da pesquisa. Aos docentes que concordaram em 

participar foram distribuídos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, 

para firmar sua anuência a ela. Após o aceite, o pesquisador tomou o cuidado de 

recolher e guardar os TCLE´s. 

Por fim, o pesquisador entregou o questionário individualmente, instruiu o 

participante sobre o seu preenchimento, deixando a seu critério, o preenchimento 

imediato ou sua devolução em outro dia. 

 

6.5 Aspectos éticos 
 
 O CEP - Comissão de Ética em Pesquisas da UMESP - Universidade Metodista 

de São Paulo, analisou e aprovou o projeto que atendeu ao que determina a 

legislação vigente e obteve o Parecer Consubstanciado à pesquisa proposta (Anexo 

B). 

 

6.6 Análise de dados 
 

As análises incluíram a aplicação de técnicas de análises estatísticas 

descritivas, com apresentação de médias, desvios padrão, frequências, percentuais, 

teste t de Student, coeficientes de correlação (r de Pearson) entre variáveis de bem-

estar no trabalho, capital psicológico e intenção de rotatividade. Foram também 

calculados modelos de regressão linear múltipla hierárquica pelo método enter para 

aferir a capacidade moderadora de capital psicológico na relação bem-estar no 
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trabalho e intenção de rotatividade. O tratamento e análise dos dados foram 

realizados pelo software estatístico Statistical Package for the Social Science – 

SPSS, versão 19.0 para Windows. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

 
Os resultados estão dispostos da seguinte forma: primeiro serão 

apresentados, interpretados e discutidos os escores médios de capital psicológico, 

das dimensões de bem-estar no trabalho e de intenção de rotatividade. A seguir, 

serão testadas três hipóteses por meio de índices de correlação (r de Pearson) entre 

as variáveis deste estudo.  

Por fim, será testado o modelo por intermédio de seis modelos de regressão 

para investigar o papel moderador de capital psicológico na relação entre bem-estar 

no trabalho e intenção de rotatividade, por meio de análises de regressão linear 

múltipla hierárquica pelo método enter. 

 

7.1 Análises Descritivas  
 

As médias, desvios padrão, frequências e percentuais foram calculados para 

todas as variáveis. A aplicação do teste t foi utilizada para verificar se os escores 

médios de cada variável sob análise se distanciavam significativamente do ponto 

médio das suas respectivas escalas de resposta contidas nas medidas. O r de 

Pearson também foi calculado, para verificar os coeficientes de correlação entre as 

variáveis do modelo. 

 

7.2 Capital psicológico 
 

Foi obtido um escore médio para os 85 docentes de 4,04 (DP=0,55), valor 

significativamente superior ao ponto médio (valor=3) da escala de respostas de 1 a 

5. Tal resultado revela que, em média, os docentes participantes do estudo tendem 

a “concordar” com os 12 itens da Escala de Capital Psicológico Positivo – ECP-12 e, 

portanto, reconhecem ser portadores de um capital psicológico relativamente alto.  

Assim, os resultados ilustrados parecem indicar que os participantes da 

pesquisa reconhecem ser portadores de um estado mental positivo relativamente 

elevado, tomando-se por base as proposições de Luthans, Luthans e Luthans 

(2004). 
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7.3 Bem-estar no trabalho 
 

A Tabela 2 contém os resultados das análises descritivas aplicadas sobre as 

três dimensões de bem-estar no trabalho e seus cinco fatores individuais (satisfação 

com colegas, satisfação com chefia, satisfação com as tarefas, satisfação com 

salário e satisfação com promoções). 

 

Tabela 2 - Médias, desvios-padrão e valores das escalas de bem-estar no 
trabalho dos participantes (n=85) 

 

Variáveis Médias 
  Desvio 
  Padrão 

Valores 
da 

escala 

Valores 
de t 

Satisfação geral no trabalho  
 

Satisfação com chefia  

Satisfação com colegas  

Satisfação com as tarefas  

Satisfação com salário  

Satisfação com promoções  

 

Envolvimento com o trabalho 
  
Comprometimento 
organizacional afetivo 
 

4,65 

 

5,37 

4,99 

4,97 

4,16 

3,71 

 

4,15 

 

3,68 

0,79 

 

1,06 

0,99 

0,82 

1,26 

1,31 

 

1,31 

 

0,71 

1 a 7 

 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

 

1 a 7 

 

1 a 5 

7,533** 

 

11,858** 

9,271** 

10,891** 

1,149 

-2,007 

 

1,028 

 

8,890** 

**p<0,01 

 
    

Analisando-se o escore médio da variável satisfação geral no trabalho, pode-

se constatar que ele se situou ligeiramente acima do ponto médio (=4) da escala de 

resposta (média=4,65; DP=0,79), com base no resultado significativo de diferença 

sinalizado pela prova estatística (t=7,533; p<0,01).  

Satisfação no trabalho e os cinco fatores a ela relacionados, conforme 

apresentado na Tabela 2, foram também analisados e os resultados indicaram que 

apenas três médias referentes à satisfação com a chefia (média=5,37; DP=1,06); 
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satisfação com os colegas (média=4,99; DP=0,99) e satisfação com as tarefas 

(média=4,97; DP=0,82), são significativamente diferentes do ponto médio (=4).  

Com base nos resultados apresentados, pode-se afirmar que os professores 

tendem a estar satisfeitos com a chefia, com os colegas e com as tarefas que 

realizam. Portanto, os professores parecem estar contentes com entendimento que 

existe entre eles e seu chefe, com a maneira que este chefe os trata e com a 

capacidade profissional deste gestor.  

Há evidências nos resultados de que os docentes tendem a estar satisfeitos 

com o espírito de colaboração de seus colegas de trabalho, com a amizade e 

confiança que existe entre eles e que permeia suas relações. Outra fonte de 

satisfação detectada pelos resultados foi referente à tarefa realizada no que 

concerne ao interesse que despertam a capacidade delas em absorver o docente e 

a variedade das mesmas.  

Embora tenham sido observadas satisfações com chefia, colegas e tarefas, 

elas se posicionam ao redor do ponto 5 (satisfeito) em uma escala de resposta que 

variava de 1 (totalmente insatisfeito) a 7 (totalmente satisfeito). Esses dados 

chamam a atenção para que não se interprete a satisfação relatada como de alto 

nível, uma vez que os docentes não estão totalmente satisfeitos. 

Por outro lado, satisfação com salário (média=4,16; DP=1,26) e satisfação 

com promoções (média=3,71; DP=1,31) se situaram em um patamar próximo ao 

ponto médio (=4 indiferente), em uma escala que varia de 1 a 7. Conforme os 

resultados, os professores tendem a se sentir indiferentes quando estabelecem 

paralelo entre seu salário e o volume de trabalho que executam, a sua capacidade 

profissional e os esforços que despendem na execução do trabalho. Também se 

mostraram indiferentes e com leve inclinação a insatisfação com o número de vezes 

que já foram promovidos na instituição, com a maneira com que a universidade que 

os emprega realiza a promoção de seus colaboradores e com as oportunidades 

vislumbradas de receber uma promoção dentro desta instituição no futuro. Tais 

resultados que tratam de satisfação com salários e promoções referem-se às fontes 

de retribuição mantidas pela universidade em sua política de gestão de pessoas 

para recompensar os investimentos que o professor efetuou na instituição. Assim 

sendo, existe uma lacuna na satisfação com o trabalho provocado pelas políticas de 
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gestão de pessoas vigente na universidade, segundo a percepção dos participantes 

deste estudo. 

A variável envolvimento com o trabalho, aferida por uma escala 

unidimensional, produziu apenas um escore (média=4,15; DP=1,31) o qual se 

mostrou não ter diferença significativa (t=1, 028; NS) do ponto médio da escala de 

respostas (valor=4). Tais resultados mostram que os docentes não estariam 

completamente convencidos (4=nem concordo e nem discordo) quanto a 

reconhecerem que as maiores satisfações de suas vidas vêm do trabalho; não estão 

convencidos de serem as horas nele despendidas as melhores horas do seu dia; 

muito menos serem as coisas mais importantes de suas vidas ligadas ao seu 

trabalho e tão pouco se vêem pessoalmente muito ligados ao seu trabalho.  

O conteúdo destes resultados parece informar uma indiferença dos 

professores investigados quanto ao vínculo afetivo que nutrem pelas tarefas que 

executam na instituição. Para que eles pudessem ser considerados profissionais de 

ensino altamente envolvidos com seu trabalho seria necessário um escore médio 

igual a sete (totalmente envolvido) ou estatisticamente não diferente dele. 

Entretanto, não foi este o resultado obtido. Diante desta conclusão lógica verifica-se 

outra lacuna observada no bem-estar dos docentes investigados, agora provocada 

por um índice mediano de envolvimento com o trabalho. 

A variável comprometimento organizacional afetivo, também aferida por uma 

escala unidimensional, produziu um escore (média=3,68; DP=0,71) 

significativamente diferente (t= 8, 890; p<0,01) do ponto médio da escala de 

respostas (valor=3). Com esses resultados pode-se deduzir que os professores 

tendem a manter com a universidade onde atuam um compromisso afetivo apático 

composto por sentimentos medianos retratados por orgulho, contentamento, 

entusiasmo, interesse e animação por trabalhar nesta universidade. Outra vez nota-

se uma lacuna no bem-estar nos docentes investigados provocada por um vínculo 

afetivo com a organização mediano e que não conseguiu atingir patamares mais 

elevados que pudessem ser interpretados como muito ou extremamente 

comprometidos. 

Diante dos resultados contidos na Tabela 2 e as análises interpretativas aqui 

desenhadas acerca do conteúdo expresso por meio das respostas aos instrumentos 

aplicados na avaliação de bem-estar no trabalho, pode-se reconhecer que o estado 
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positivo e saudável representado por bem-estar no trabalho tem lacunas que o 

comprometem particularmente produzidas por: média satisfação com salários e 

promoções, médio envolvimento com trabalho e comprometimento afetivo com a 

universidade. 

Os resultados confirmaram uma tendência maior na ocorrência de níveis mais 

consideráveis de satisfação com as tarefas, com colegas de trabalho e com a chefia 

e menores escores de satisfação com salário e promoções. Tais constatações 

entram em consonância com a pesquisa de Valente (2007) sobre os níveis de bem-

estar no trabalho em professores de educação física e a dinâmica da geração de 

vínculos afetivos com o trabalho provenientes da satisfação geral com a vida; e com 

Ferraz (2006; 2009) que também estudou as relações de bem-estar no trabalho, mas 

em atividades em professores do ensino fundamental. 

Houve a necessidade de comparar os resultados deste trabalho com 85 

docentes do ensino superior, com o estudo de Valente (2007) com 124 professores 

de educação física que atuavam em escolas particulares e em academias; e a 

pesquisa de Ferraz (2009) com 209 professores, do ensino fundamental da rede 

pública municipal e estadual de ensino, por se tratarem de estudos com professores, 

mesmo que em contextos distintos de ambiente educacional.  

As médias, desvios padrão e valores de t dos trabalhos foram comparados e os 

resultados encontram-se na Tabela 3. Parece que não existem variações muito 

grandes entre os resultados dos três estudos no que tange as dimensões de bem-

estar no trabalho. Portanto o grau de satisfação geral no trabalho, envolvimento com 

o trabalho e comprometimento organizacional afetivo no ramo da docência tendem a 

ser equivalentes, independente do nível de atuação do professor.  Estudos 

posteriores poderiam investigar melhor esse pressuposto comparando amostras de 

professores dos seguimentos distintos. 
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Tabela 3 – Comparação entre as médias, desvios padrão e valores de t das 
variáveis de BET nos trabalhos com professores de Ferraz (2009; 
n=209), Valente3 (2007; n=124) e Polizzi (2011; n=85) 

 

V A R I Á V E I S 
 

T R A B A L H O S 

Ferraz 

(2009) 

Valente 

(2007) 

Polizzi 

(2011) 

Ferraz 

(2009) 

Valente 

(2007) 

Polizzi 

(2011) 

Ferraz 

(2009) 

Valente 

(2007) 

Polizzi 

(2011) 

Médias Desvio Padrão Valores de t 

Satisfação geral 
no trabalho 

4,16 4,60 4,65 0,71 0,69 0,79 3,30** - 7,533** 

Satisfação com 
os colegas 

5,18 - 4,99 0,91 - 0.99 18,77** - 9,271** 

Satisfação com 
a chefia 

5,14 - 5,37 1,20 - 1,06 13,70** - 11,858** 

Satisfação com 
as tarefas 

4,95 - 4,97 0.94 - 0,82 14,63** - 10,891** 

Satisfação com 
salários 

2,62 - 4,16 1,12 - 1,26 17,82** - 1,149 

Satisfação com 
promoções 

2,92 - 3,71 1,32 - 1,31 11,79** - -2,007 

Envolvimento com 
o trabalho 

4,07 4,52 4,15 1,31 1,27 1,31 0,79 - 1,028 

Comprometimento 
organizacional 
afetivo 

3,20 3,68 3,68 0.91 0,73 0,71 3,17** - 8,890** 

**p<0,01 

 

    

Comparando-se os resultados deste estudo com os de Ferraz (2009) e 

Valente (2007) no que se refere aos escores médios das análises descritivas das 

dimensões de bem-estar no trabalho (satisfação no trabalho, envolvimento com o 

trabalho e comprometimento organizacional) há possibilidade de se pressupor as 

mesmas lacunas nos três estudos, ou seja, insatisfação com o trabalho provocada 

pelas políticas de gestão de pessoas; índices medianos de envolvimento com o 

trabalho e vínculo afetivo com a organização. Tal pressuposição reforça-se pelos 

resultados deste estudo e o de Ferraz (2009), que apontaram para satisfação com 

os colegas, com a chefia e com as tarefas, mas insatisfação com salários e 

promoções, proveniente da análise dos cinco fatores de bem-estar no trabalho.  

Também se fez presente nos três estudos, a constatação que o bem-estar no 

trabalho vivenciado pelos professores, independente do nível de atuação no ensino 

                                                           
3  O autor não analisou os cinco fatores individuais de bem-estar no trabalho (satisfação com colegas, 
satisfação com chefia, satisfação com as tarefas, satisfação com salário e satisfação com 
promoções). 
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fundamental, médio ou superior, não está condicionado a fatores de ordem material, 

mas sim, ao bom nível de relacionamento com as pessoas (colegas e chefia) dentro 

da universidade. 

Os resultados também foram ao encontro das constatações de Meleiro e 

Siqueira (2005) que investigaram o impacto da percepção de suporte do supervisor e 

dos estilos de liderança sobre bem-estar no trabalho. Neste estudo os resultados 

confirmaram a ocorrência de maiores níveis de satisfação com as tarefas, colegas e 

chefia e menores escores com salário e promoções. Outro estudo que revelou 

resultados semelhantes foi o de Chiuzi (2006) que pesquisou sobre as dimensões da 

organização positiva e seus impactos sobre o bem-estar dos trabalhadores. A seguir, 

será descrita outra variável estudada nos participantes: a intenção de rotatividade. 

 

7.4 Intenção de rotatividade 
 

O escore médio calculado para intenção de rotatividade dos professores 

revela desta vez um nível abaixo do ponto médio (média=2,18; DP=-0,92, ponto 

médio=3), para uma escala de resposta de 1 a 5. O teste t também foi apurado (-

8,231) e o valor considerado significativo para p<0,01. Os resultados levam a 

interpretação que os professores respondentes raramente pensam em deixar a 

universidade que trabalham (valor = 2 – raramente em uma escala de 1 a 5). 

 Comparando-se com os resultados obtidos nas dimensões individuais de 

bem-estar no trabalho e também no todo, pela variável ampla satisfação geral no 

trabalho, observa-se que apesar dos índices medianos de envolvimento com o 

trabalho e vínculo afetivo com a organização, a insatisfação com o trabalho 

provocada pelas políticas de gestão de pessoas no que se refere a salários e 

promoções, os docentes raramente pensam, planejam ou têm vontade de deixar a 

instituição onde lecionam, ou melhor, é baixa a intenção de rotatividade dos 

professores.  

Estas constatações estão em concordância com a pesquisa de Ferreira 

(2001) aplicada a 81 profissionais, sendo 46 do setor metalúrgico e 35 do setor 

eletroeletrônicos, a que testou um modelo teórico para intenção de rotatividade, o 

qual demonstrou que duas variáveis de bem-estar no trabalho, satisfação no 
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trabalho e comprometimento organizacional afetivo, eram antecedentes diretos de 

intenção de rotatividade. 

As médias e desvios padrão dos trabalhos foram comparados e os resultados 

encontram-se na Tabela 4, a seguir: 

 

Tabela 4 – Comparação entre as médias e desvios padrão das variáveis: 
satisfação no trabalho, comprometimento organizacional afetivo e 
intenção de rotatividade nos trabalhos Ferreira4 (2001; n=81) e 
Polizzi (2011; n=85) 

 

V A R I Á V E I S 

T R A B A L H O S 

Ferreira 
(2001) 

Polizzi 
(2011) 

Ferreira 
(2001) 

Polizzi 
(2011) 

Médias Desvio Padrão 

Satisfação geral no trabalho 4,48 4,65 0,87 0,79 

Comprometimento organizacional 
afetivo 

3,47 3,68 0,89 0,71 

Intenção de rotatividade 2,25 2,18 0,88 0,92 

 

Cabe ressaltar que Ferreira estudou em 2001 81 profissionais em empresas 

de São Paulo e Grande São Paulo, enquanto este estudo foi aplicado após 10 anos, 

em 85 professores do ensino superior em uma universidade na Região do Grande 

ABC. Parece haver semelhança entre os resultados das pesquisas no que tange aos 

escores apurados das dimensões de bem-estar no trabalho e intenção de 

rotatividade. Portanto, os graus de satisfação geral no trabalho e comprometimento 

organizacional afetivo são muito próximos, bem como os profissionais estudados 

raramente pensam, planejam ou tem vontade em deixar as organizações que 

trabalham independente do setor, época e condições do mercado de trabalho. 

Os resultados deste estudo e os de Ferraz (2001) demonstraram baixa 

tendência de intenção de rotatividade. Mesmo em uma época de pleno emprego, 

como atual, o professor do ensino superior não é de se movimentar entre as 

                                                           
4 A autora não efetuou teste t de Student. 
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universidades. Em contrapartida nos EUA, mesmo com um mercado de trabalho 

pouco aquecido, a rotatividade (turnover) está altíssima (ARAUJO, 2011), talvez por 

questões culturais entre os países. 

Os resultados, em linhas gerais, corroboraram com o trabalho português 

desenvolvido por Torres (2010) ao apontar a relação das diferentes dimensões que 

compõem a qualidade de vida no trabalho - QVT e a sua relação com a intenção de 

rotatividade, em 473 empregados, com pelo menos seis meses de experiência 

profissional. Há convergência também com o estudo de Pereira (2006) realizado 

com 286 atendentes de uma grande empresa de tele-atendimento - contact center, 

que buscou identificar relações de predição entre as configurações de poder, o 

prazer-sofrimento e a intenção de rotatividade de atendentes em uma empresa de 

call center. 

Na próxima seção serão apresentados os resultados da análise de correlações 

entre as variáveis do estudo, permitindo-se testar as três primeiras hipóteses aqui 

formuladas. 

 

7.5 Correlações  
1.  

Nesta seção serão apresentados e discutidos os resultados quando se utilizou 

o r de Pearson, demonstrados na Tabela 5 que contém os índices de correlação 

calculados entre os escores médios das variáveis capital psicológico, bem-estar no 

trabalho (satisfação no trabalho, envolvimento com o trabalho e comprometimento 

organizacional) e intenção de rotatividade. 

Foram adotados como parâmetros, dentro dos padrões da estatística, os 

critérios para análise de força das correlações propostos por Bisquerra, Sarriera e 

Martínez (2004, p. 147), a saber: r = 1, correlação perfeita; 0,80 < r < 1, muito alta; 

0,60 < r < 0,80, alta; 0,40 < r < 0,60, moderada; 0,20 < r < 0,40, baixa; 0 < r < 0,20, 

muito baixa e r = 0 sem correlação ou nula. As mesmas interpretações serão 

utilizadas para os coeficientes negativos.  

Na Tabela 5 a seguir, observa-se 15 correlações computadas entre capital 

psicológico, bem-estar do trabalho e intenção de rotatividade. Observam-se índices 

positivos e significativos entre capital psicológico e todas as dimensões de bem-estar 

no trabalho e índices negativos entre estes e intenção de rotatividade.  Todos os 
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índices, de uma maneira geral, apresentam moderada correlação entre si, exceto 

duas correlações que atingiram índices baixos segundo os mesmos critérios de 

Bisquerra, Sarriera e Martínez (2004). 

 

Tabela 5 - Índices de correlação (r de Pearson) entre capital psicológico, as 
dimensões de bem-estar no trabalho e intenção rotatividade 
(n=85). 

 

Variáveis 1 2 3 4 5 

1. Capital psicológico 

2. Satisfação no trabalho 

3. Envolvimento com o trabalho 

4. Comprometimento organizacional 
afetivo 

5. Intenção de rotatividade 

 

- 

0,51** 

0,43** 

0,53** 

-0,30** 

 

- 

0,30** 

0,56** 

-0,33** 

 

 

- 

0,52** 

-0,36** 

 

 

 

- 

-0,56** 

 

 

 

 

- 

**p<0,01 

 

     

Verifica-se que os resultados, no que se refere à força das correlações, 

variaram de r = - 0,56 a r = 0,56, sendo que o maior índice de correlação encontrado 

foi entre as variáveis comprometimento organizacional afetivo e satisfação no 

trabalho (r = 0,56; p<0,01) e o menor entre intenção de rotatividade e 

comprometimento organizacional afetivo (r = -0,56; p<0,01). 

Ao se analisarem as demais correlações notam-se que todas as dimensões de 

bem-estar no trabalho (satisfação no trabalho, envolvimento com o trabalho, 

comprometimento organizacional afetivo) tiveram correlação positiva com capital 

psicológico, sendo que todos os índices alcançaram valores moderados de 

correlação. O capital psicológico apresenta correlação positiva, significativa e 

moderada com satisfação no trabalho (r = 0,51, p<0,01); com envolvimento no 

trabalho (r = 0,43, p<0,01) e com comprometimento organizacional afetivo (r = 0,53, 

p<0,01). Estes resultados trazem evidências empíricas para se afirmar como 

verdadeira a hipótese H1 (há correlação significativa e positiva entre capital 

psicológico e bem-estar no trabalho).  

A veracidade desta hipótese implica em afirmar que na medida em que for mais 

elevado o capital psicológico (eficácia; esperança; otimismo e resiliência), crescem 
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proporcionalmente nos professores os indicadores de bem-estar no trabalho 

(satisfação no trabalho, envolvimento com o trabalho e comprometimento 

organizacional). Assim, observa-se que os docentes portadores de um elevado 

estado mental positivo denominado por Luthans, Luthans e Luthans (2004) como 

capital psicológico são também professores que mantêm um nível de saúde positiva 

no trabalho ao que se representa por bem-estar no trabalho, conforme o modelo 

estruturado por Siqueira e Padovam (2008). 

Wright; Cropanzano e Bonett (2007) detectaram importantes implicações na 

sua pesquisa para entender melhor a tese “trabalhador feliz é trabalhador produtivo”. 

No estudo dos autores há evidências empíricas que a satisfação no trabalho pode 

prever o desempenho no trabalho para trabalhadores com alto nível de bem-estar 

psicológico, ou melhor, há uma forte relação entre satisfação no trabalho e 

desempenho no trabalho para empregados com alto nível de bem-estar psicológico. 

E funcionários com baixos níveis de bem-estar psicológico, mesmo estando 

aparentemente satisfeitos no trabalho não refletem sua satisfação no seu 

desempenho. 

Continuando a análise correlacional,  verifica-se correlação negativa, 

significativa e baixa entre capital psicológico e intenção de rotatividade (r = -0,30; 

p<0,01). Com este resultado também se pode declarar como verdadeira a hipótese 

H2 (há correlação significativa e negativa entre capital psicológico e intenção de 

rotatividade) pela comprovação do índice apresentado na correlação entre os 

conceitos. A partir da confirmação da hipótese como verdadeira, pode-se considerar 

que intenção de rotatividade, ou seja, a vontade, o pensamento e o planejamento 

mental organizado pelo docente para deixar a universidade onde trabalha tende a 

diminuir na presença de níveis elevados de capital psicológico e vice-versa. 

Wubin; Zhao liang (2010) publicaram nos EUA um estudo chinês apresentando 

novas perspectivas para explicar o fenomeno intenção de rotatividade. O estudo 

inicialmente analisou a relação entre burnout e intenção de rotatividade, e a seguir 

pesquisou a inserção do capital psicológico no modelo, para testar seu poder de 

explicação como moderador na relação entre burnout e intenção de rotatividade. 

Foram analisados 314 questionários e o teste do modelo teórico se deu por meio de 

quatro passos. Os resultados indicaram que burnout é preditor de intenção de 

rotatividade e se introduzindo capital psicológico na correlação aumenta 
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significativamente o poder de explicação da intenção de rotatividade. Os autores 

concluem que capital psicológico tem que ser considerado como variável 

moderadora nos estudos sobre intenção de rotatividade.  

Por fim, verifica-se que todos os índices de correlação entre as dimensões de 

bem-estar no trabalho (satisfação no trabalho, envolvimento com o trabalho e 

comprometimento organizacional) e intenção de rotatividade são negativos. Intenção 

de rotatividade apresenta correlação negativa, significativa e baixa com satisfação 

no trabalho (r = -0,33, p<0,01); com envolvimento no trabalho (r = -0,36, p<0,01), 

mas correlação significativa negativa moderada com comprometimento 

organizacional afetivo (r = -0,56, p<0,01). Com estes índices também se pode 

sustentar como verdadeira a hipótese H3 (existe correlação significativa e negativa 

entre bem-estar no trabalho e intenção de rotatividade).  

A maior correlação com intenção de rotatividade é da variável 

comprometimento organizacional afetivo, tornando-se assim, o provável melhor 

preditor de intenção de rotatividade, ou seja, quanto mais comprometido 

afetivamente o trabalhador estiver com a organização menos ele pensa, planeja e 

tem vontade em sair dela e vice-versa. Em suma, quanto maior o comprometimento 

organizacional afetivo menor a intenção de rotatividade e o inverso também tende a 

ser verdadeiro.  

Com base em 124 estudos empíricos publicados em periódicos científicos e 

instigados pela falta de consenso de seus autores sobre comprometimento 

organizacional levou Mathieu e Zajac (1990) a publicarem uma revisão e uma meta-

análise que examinou os antecedentes, correlatos, e/ou as conseqüências do 

comprometimento organizacional. Os resultados da meta-análise foram discutidos 

em três categorias gerais: antecedentes, correlatos e conseqüêntes. Dentre os 

resultados apresentados os autores demonstraram uma correlação positiva baixa 

com desempenho no trabalho e negativa alta com rotatividade. Pelo estudo, um 

empregado comprometido apresenta menor taxa de rotatividade e um índice maior 

de desempenho e produtividade, ou seja, baixa intenção de saída e busca de 

alternativas por um novo emprego. 

A confirmação das três hipóteses formuladas implica em que na medida em 

que cresce o capital psicológico dos docentes, ou seja, quanto mais elevado o 

capital psicológico (eficácia; esperança; otimismo e resiliência), crescem os 
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indicadores de bem-estar no trabalho (satisfação no trabalho, envolvimento com o 

trabalho e comprometimento organizacional) e menor é a intenção dos professores 

de saírem das universidades em que trabalham. Portanto, capital psicológico e bem-

estar no trabalho parecem ser bons indicadores de retenção de docentes, ou melhor, 

professores com capital psicológico elevado e que têm bem-estar no trabalho, 

tendem a não planejar sair das universidades em que trabalham.  

Na intenção sintetizar e melhor representar os resultados das análises do 

impacto de bem-estar no trabalho sobre intenção de rotatividade, foi elaborada a 

Figura 4, a seguir:                     
   

S T 
 
 
                                                                                                          
 
 

E T                                                                                         
 
 
 
 
 

ECOA 
 
 
 

Figura 4 - Resultados das análises de impacto de BET sobre IR (n=85) 

 

A seguir serão apresentados, interpretados e discutidos os resultados apurados 

no teste do modelo. 

 

R² = 0,097**

R² = 0,119** 

R² = 0,302**

9,7 % 

11,9 % 

30,2 % 

 
 

I R 
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7.6 Teste de modelo 
 

Nesta seção estão descritos, interpretados e discutidos os resultados obtidos 

por meio de análises de regressão linear múltipla hierárquica pelo método enter, 

aplicadas para o teste do modelo proposto e que simboliza o objetivo 3.2.5 do 

presente estudo (apresentar, interpretar e discutir o papel moderador de capital 

psicológico na relação entre bem-estar no trabalho e intenção de rotatividade). 

Foram calculados seis modelos com vistas a verificar a capacidade de capital 

psicológico alterar a força da relação entre as três dimensões de bem-estar no 

trabalho (satisfação no trabalho, envolvimento com o trabalho e comprometimento 

organizacional afetivo) e intenção de rotatividade, ou seja, identificar qual o papel 

moderador do capital psicológico na relação entre bem-estar no trabalho e intenção 

de rotatividade. 

Para exposição melhor acerca dos resultados e destaque das contribuições 

deste estudo, a hipótese (H4) acerca da capacidade de capital psicológico moderar 

a relação entre bem-estar no trabalho e intenção de rotatividade foi testada 

tomando-se por base o método utilizado por Wright; Cropanzano e Bonett (2007, p. 

99). Assim, as análises foram desenvolvidas calculando-se para cada uma das três 

dimensões de bem-estar no trabalho dois modelos de regressão múltipla hierárquica 

pelo método enter (Tabela 6). Para cada modelo, intenção de rotatividade foi 

variável critério, as três dimensões de bem-estar no trabalho variáveis 

independentes e capital psicológico variável moderadora. Pretendia-se identificar o 

incremento adicionado, ou reduzido, de cada R² calculado pela introdução de capital 

psicológico em cada modelo. 
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Tabela 6 – Seis modelos de regressão linear múltipla hierárquica pelo 
método enter para intenção de rotatividade (n=85). 

 

Modelos / passos / antecedentes b EPb β R²modelo ∆ R²modelo 

Modelo 1 : 

Satisfação no trabalho 

 

-0,386 

 

0,122 

 

-0,329** 

 

0,097** 

 

Modelo 2:  
Satisfação no trabalho  

Capital psicológico 

 

-0,277 

-0,306 

 

0,141 

0,201 

 

-0,236** 

-0,183 

 

0,133** 

 

0,036 

Modelo 3 
Envolvimento com o trabalho 

 

-0,252 

 

0,072 

 

-0,360** 

 

0,119** 

 

Modelo 4 
Envolvimento com o trabalho 

Capital Psicológico 

 

-0,198 

-0,297 

 

0,079 

0,187 

 

-0,282** 

-0,180 

 

0,135** 

 

0,016 

Modelo 5 

Comprometimento organizacional afetivo 
 

-0,725 

 

0,119 

 

-0,557** 

 

0,302** 

 

Modelo 6 

Comprometimento organizacional afetivo 

Capital psicológico 

 

-0,719 

-0,014 

 

0,141 

0,179 

 

-0,553** 

-0,008 

 

0,294** 

 

-0,008 

**p<0,01; p<0,05 

 

O primeiro modelo calculado para intenção de rotatividade teve satisfação no 

trabalho como preditor único com capacidade de explicar 9,7% da variância do 

critério (R² = 0,097; F(1,82) = 9,951; p<0,01). No segundo modelo de regressão, ao 

ser acrescentado capital psicológico como variável moderadora, a força do impacto 

aumentou (R² = 0,112; F(2,81) = 6,215; p<0,01), sendo alterada para 13,38% a 

explicação da variância do planejamento do professor de sair da universidade, com 

aumento de explicação da ordem de 3,6% (∆R² = 0,036). 

 No terceiro modelo para envolvimento no trabalho o poder de explicação foi 

de 11,9% na intenção de rotatividade (R² = 0,119; F(1,83) = 12,345; p<0,01), ou 

seja, explica mais que a dimensão satisfação no trabalho. No quarto modelo 

acrescentou-se capital psicológico a envolvimento no trabalho e obteve-se 13,5% de 

capacidade de explicação (R²=0,135; F(2,82) = 7,558; p<0,01) com incremento de 

1,6% na explicação (∆R² = 0,016). 

 No quinto modelo comprometimento organizacional afetivo apresentou o 

maior dos resultados explicando 30,2% (R² = 0,302; F(1,83) = 37,344; p<0,01) na 

intenção de rotatividade. E, finalizando, no sexto e último modelo de regressão para 
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comprometimento organizacional afetivo com a inclusão do capital psicológico teve-

se 29,4% de poder de explicação (R²  = 0,294; F(2,82) = 18,452; p<0,01). Neste 

caso trata-se da única dimensão de bem-estar no trabalho que teve seu impacto 

reduzido por capital psicológico (∆R² = -0,008), embora por um percentual pequeno 

de 0,8%. 

De um modo geral, a três variáveis de bem-estar no trabalho auxiliam na 

explicação da intenção de rotatividade em professores no ensino superior. Essa 

explicação aumenta pelo incremento gerado na associação das variáveis de bem-

estar no trabalho com capital psicológico, atribuindo significância ao constructo 

incrementado ao se constatar seu desempenho moderador na relação entre bem-

estar no trabalho e intenção de rotatividade. Entretanto, não houve incremento com 

a variável comprometimento organizacional afetivo, pelo contrário, diminuiu, ou seja, 

houve uma redução no percentual de variância explicada. Logo, comprometimento 

organizacional afetivo é a dimensão de bem-estar no trabalho que produz o maior 

impacto sobre intenção de rotatividade o qual se mantém nesta posição mesmo com 

a redução provocada pela presença do capital psicológico. 

Faz-se interessante comentar a semelhança deste estudo com o de Wubin; 

Zhao liang (2010). Enquanto esta pesquisa estudou um indicador positivo de saúde 

(bem-estar no trabalho), os autores chineses estudaram doença (síndrome de 

Burnout), ou seja, um indicador negativo do estado de saúde do indivíduo. O estudo 

chinês também concluiu que capital psicológico tem que ser considerado como 

variável moderadora nos estudos sobre intenção de rotatividade. Finalizando, os 

estudiosos recomendam às organizações investirem no treinamento do capital 

psicológico dos seus funcionários para desenvolver o uso racional de seus recursos 

humanos e atender de maneira eficaz a acirrada concorrência do mercado global. 

A investigação de Luthans e cols (2008) também valida os resultados desta 

pesquisa, no que se refere à compreensão do impacto da variável moderadora 

(capital psicológico) afetando a força e/ou na direção da relação entre a variável 

independente (bem-estar no trabalho) e a variável dependente (intenção de 

rotatividade). Os autores não investigaram intenção de rotatividade, contudo o 

estudo deles tem em comum com este estudo, o capital psicológico como mediador 

na relação com outras variáveis, neste caso, entre clima organizacional e 

desempenho. Utilizando três amostras diferentes, a primeira com 404 estudantes de 
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gestão de duas universidades do Centro-Oeste dos EUA; a segunda com 163 

funcionários de diversas funções e níveis de uma empresa de serviços de seguros 

de médio porte; e a terceira com 170 engenheiros, os resultados mostraram 

evidências que o capital psicológico está positivamente relacionado com 

performance, satisfação e compromisso dos funcionários, impactando positivamente 

sobre o desempenho e atitudes deles, alavancando o clima organizacional e 

contribuindo à vantagem competitiva das organizações por meio de climas 

organizacionais favoráveis. Os autores finalizam reiterando as recomendações de 

Wubin; Zhao liang (2010) sugerindo às organizações investirem no desenvolvimento 

e treinamento do capital psicológico dos seus funcionários como exemplo para um 

novo pensamento e novas abordagens necessárias à competitividade, foco principal 

das empresas e de seus líderes. 

Os resultados deste estudo também estão em sintonia com a recente meta-

análise realizada com 12.567 empregados americanos sobre capital psicológico 

desenvolvida por Avey e cols. (2011) com base em 51 trabalhos empíricos 

publicados nos últimos três anos. Este trabalho também não investigou intenção de 

rotatividade, mas a mediação de capital psicológico na relação entre clima 

organizacional e desempenho. A investigação dos autores apresentou resultados 

baseados em evidências que reiteram o importante papel do capital psicológico na 

previsão de atitudes, comportamentos e desempenho dos funcionários, uma vez que 

os autores detectaram haver uma relação positiva forte e significativa entre o capital 

psicológico e a dimensão comprometimento organizacional afetivo do constructo 

bem-estar no trabalho. Cabe salientar que o estudo relatou considerável relação 

negativa entre capital psicológico e alguns aspectos psicopatológicos dos 

funcionários tais como cinismo, estresse no trabalho e ansiedade. Finalmente, os 

resultados fizeram com que os autores recomendassem, da mesma forma que 

Luthans e cols (2008),  Wubin; Zhao liang (2010), o uso do capital psicológico no 

desenvolvimento da área de recursos humanos, portanto, auxiliar na predição na 

rotatividade de pessoal, mantendo talentos e, especialmente, fortalecendo o 

desempenho dos profissionais que colaboram para aumentar a competitividade das 

organizações nos programas de desenvolvimento das políticas de gestão de 

pessoas. 
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Para melhor exposição sobre os resultados acerca da capacidade de capital 

psicológico moderar a relação entre bem-estar no trabalho e intenção de rotatividade 

foi desenvolvida a Figura 5, a seguir:         
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Figura 5 - Resultados das análises de impacto de BET sobre IR (n=85) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O propósito deste estudo foi investigar as relações entre bem-estar no 

trabalho, capital psicológico e intenção de rotatividade. Pode-se concluir que o 

objetivo geral e os específicos foram todos atingidos.  

As quatro hipóteses formuladas foram colocadas sobre teste e todas 

integralmente confirmadas. Foram observadas correlações significativas negativas e 

positivas entre todas as variáveis do modelo. O teste do modelo revelou como 

capital psicológico (variável moderadora) afeta a força da relação entre bem-estar no 

trabalho (variável independente) e intenção de rotatividade (variável dependente). 

Entretanto, faz-se necessário analisar com prudência, os fortes indícios 

apresentados neste estudo, do papel do capital psicológico como moderador, nas 

futuras investigações nas relações com outras variáveis do comportamento 

organizacional. Esta precaução é devido ao capital psicológico ser um tema novo na 

literatura brasileira que necessita de mais pesquisas, sobretudo na construção e 

validação de instrumentos.  

Com base na literatura apresentada nas seções anteriores, o conceito de 

intenção de rotatividade é um indicador eficaz para se julgar um docente no ensino 

superior, no seu pensamento, planejamento e vontade de deixar a universidade que 

trabalha. Assim, entendê-la e controlá-la é crucial para manter talentos, preocupação 

que incomoda os profissionais de gestão de pessoas.  

A promoção do bem-estar no ambiente de trabalho parece ser altamente 

exequível, ou seja, pode perfeitamente ser realizada. Porém, camuflada pela 

competitividade que se constituiu no centro das preocupações nas universidades, 

quando deixaram sua natureza social e de caráter essencialmente pedagógico, 

aproximando-se das estratégias do mundo coorporativo e mercantilizaram o ensino 

superior no Brasil. 

Surge na literatura internacional o conceito de capital psicológico como uma 

relevante perspectiva à pesquisa de temas em gestão empresarial de pessoas. Suas 

características e estrutura abrangentes podem contribuir no desenvolvimento e 

treinamento dos recursos humanos nas organizações, que por sua vez podem 
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reverter em um recurso a ser usado na acirrada competitividade do mercado 

educacional. 

O estudo contribui com o campo de investigação do comportamento 

organizacional, ao apresentar aspectos supostamente inéditos. Pontos positivos 

foram revelados no teste do modelo como entendimento da função importante do 

capital psicológico como moderador na relação entre as dimensões de bem-estar no 

trabalho e intenção de rotatividade. 

Observou-ser que quanto mais o professor se compromete com a escola 

menos ele pensa em sair dela, ou seja, os professores ao perceberem que a sua 

universidade se preocupa com o seu bem-estar no trabalho, tendem a desenvolver 

níveis maiores de comprometimento afetivo com a mesma. Assim, o bom preditor de 

intenção de rotatividade é o comprometimento organizacional afetivo por ter a maior 

força de predição. 

As contribuições deste estudo se explicam tendo em vista que foi explicitada 

uma aparente lacuna na revisão teórica da literatura nacional pela ausência de 

pesquisas que investigassem as relações entre capital psicológico, seja como 

conceito integral ou em suas dimensões isoladas e intenção de rotatividade.  Além 

disso, o presente trabalho produziu resultados semelhantes aos de outros estudos 

com professores, independente do contexto educacional.  

Deste modo, por meio destas novas contribuições sugere-se a área de 

recursos humanos pesquisarem as características próprias que foram identificadas 

nos professores para elaboração de processos adequados às suas necessidades 

específicas com o objetivo de manter seus talentos por meio da promoção de bem-

estar no trabalho. Pode-se observar que os níveis de satisfação no trabalho podem 

ser fortalecidos de acordo com as políticas de gestão de pessoas da universidade 

pesquisada. 

Destaca-se que a aplicabilidade de tais contribuições poderia orientar as 

políticas de gestão de pessoas e têm o firme propósito de esclarecer e atenuar a 

intenção de rotatividades de forma eficaz, garantindo a qualidade do corpo docente, 

favorecendo na competitividade e consequentemente, minimizando os custos 

gerados pela rotatividade de pessoal – turnover. Portanto, se a universidade quiser 

manter seus docentes sem planos de sair deverá agir para que eles estejam 

comprometidos afetivamente com ela.  
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Antes de finalizar, deficiências desta pesquisa devem ser apontadas. O fato 

do autor deste trabalho lecionar na faculdade pesquisada pode ter constrangido 

alguns professores e os levado a não responder com sinceridade o instrumento de 

pesquisa, inclusive, alguns docentes, se negaram a respondê-lo. Este pressuposto 

se fundamenta na constatação empírica da baixa intenção de rotatividade dos 

professores, apesar dos índices apurados às dimensões de bem-estar no trabalho 

estarem ao redor do ponto médio da escala de respostas, ou seja, indiferentes. 

Entretanto, devido a carência demonstrada de estudos na literatura brasileira, 

a consistência e coerência dos resultados deste trabalho sinalizaram para uma linha 

de pesquisa no Brasil com resultados consolidados sobre esta investigação do 

emprego moderador de capital psicológico na relação entre bem-estar no trabalho e 

intenção de rotatividade. Este estudo, portanto, pode levar a novas pesquisas que 

busquem ampliar o conhecimento sobre capital psicológico dos profissionais da 

educação e suas possíveis influências em variáveis que promovam bem-estar no 

trabalho e desempenho destes educadores brasileiros. 

Finalmente, destaca-se a importância de dar continuidade às pesquisas com 

professores universitários. Contudo, sugere-se para melhor conhecer o tema e 

validar os resultados desta pesquisa que outras categorias profissionais sejam 

estudadas na busca por evidências acerca do uso de capital psicológico como 

variável moderadora na relação entre as dimensões do bem-estar no trabalho e 

intenção de rotatividade. Também seria oportuno apresentar uma agenda de 

pesquisas com professores do ensino superior nas universidades públicas estaduais 

e federais, bem como em outros municípios brasileiros. 

Este trabalho teve como objetivo primordial contribuir à área de pesquisa do 

campo do comportamento organizacional, ampliando os conhecimentos sobre o 

fenômeno que vem incomodando sobremaneira a gestão de pessoas: a intenção de 

rotatividade. 
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 APRESENTAÇÃO 

Este questionário pretende coletar dados para um estudo sobre o que os professores 
pensam e sentem em relação a si mesmos e ao trabalho. Gostaríamos de contar com 
sua colaboração respondendo a este questionário. VOCÊ NÃO PRECISA SE 
IDENTIFICAR. PORTANTO, NÃO ESCREVA SEU NOME. Dê suas respostas conforme 
as instruções, não deixando NENHUMA questão em branco. 

 Grato por sua colaboração.   
Angelo Polizzi Filho 

Universidade Metodista de São Paulo 

As próximas frases falam a respeito de alguns aspectos do seu trabalho atual. INDIQUE O QUANTO 
VOCÊ SE SENTE SATISFEITO OU INSATISFEITO COM CADA UM DELES. Dê suas respostas anotando 
nos parênteses que antecedem cada frase, aquele número (de 1 a 7), que melhor representa sua resposta. 
 

1=Totalmente insatisfeito 5=Satisfeito 
2=Muito insatisfeito 6=Muito satisfeito 
3=Insatisfeito 7=Totalmente satisfeito 
4=Indiferente  

 

NO MEU TRABALHO ATUAL SINTO-ME... 

1.  (    ) Com o espírito de colaboração dos meus colegas de trabalho. 
2.  (    ) Com o número de vezes que já fui promovido nesta empresa. 
3.  (    ) Com o meu salário comparado com o quanto eu trabalho. 
4.  (    ) Com o tipo de amizade que meus colegas demonstram por mim. 
5.  (    ) Com o grau de interesse que minhas tarefas me despertam. 
6.  (    ) Com o meu salário comparado à minha capacidade profissional. 
7.  (    ) Com a maneira como esta empresa realiza promoções de seu pessoal. 
8.  (    ) Com a capacidade de o meu trabalho absorver-me. 
9.  (    ) Com as oportunidades de ser promovido nesta empresa. 
10.  (    ) Com o entendimento entre mim e meu chefe. 
11.  (    ) Com meu salário comparado aos meus esforços no trabalho. 
12.  (    ) Com a maneira como meu chefe trata-me. 
13.  (    ) Com a variedade de tarefas em que realizo. 
14.  (    ) Com a confiança que eu posso ter em meus colegas de trabalho. 
15.  (    ) Com a capacidade profissional do meu chefe 

 
A seguir estão algumas frases referentes ao seu trabalho atual. INDIQUE O QUANTO VOCÊ CONCORDA 
OU DISCORDA DE CADA UMA DELAS. Dê suas respostas anotando nos parênteses que antecedem 
cada frase, aquele número (de 1 a 5), que melhor representa sua resposta. 

1 = Discordo totalmente 
2 = Discordo 
3 = Nem concordo nem discordo 
4 = Concordo  
5 = Concordo totalmente 
 

1. (   ) Sinto-me seguro quando  represento minha área de trabalho em reuniões com gerentes superiores 
2. (   ) Sinto-me confiante ao contribuir nas discussões sobre os planos de minha empresa para o futuro 
3. (   ) Sinto-me seguro quando apresento informações de trabalho a um grupo de colegas 
4. (   ) Quando estou em dificuldades no trabalho, penso em muitas formas de supri-las  
5. (   ) Atualmente eu me vejo em uma fase de sucesso no trabalho 
6. (   ) Consigo pensar em muitas formas para alcançar as metas de meu trabalho atual. 
7. (   ) Neste momento, acho que posso atingir as metas de trabalho que fixei para mim mesmo. 
8. (   ) Se eu quiser, posso ser "eu mesmo" ao falar no trabalho 
9. (   ) Normalmente aceito com calma as coisas estressantes do trabalho 
10. (   ) Posso superar as épocas difíceis no trabalho porque já passei por dificuldades antes 
11. (   ) Sempre vejo o lado brilhante das coisas a respeito de meu trabalho 
12. (   ) Sou otimista sobre o que acontecerá comigo no futuro em meu trabalho. 
 

NÚMERO 
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A seguir estão cinco frases referentes ao seu trabalho atual. INDIQUE O QUANTO VOCÊ CONCORDA 
OU DISCORDA DE CADA UMA DELAS. Dê suas respostas anotando nos parênteses que antecedem 

cada frase, aquele número (de 1 a 7), que melhor representa sua resposta. 
 
1=Discordo totalmente   5=Concordo levemente 
2=Discordo moderadamente  6=Concordo moderadamente 
3=Discordo levemente   7=Concordo totalmente 
4=Nem concordo nem discordo 

1 (   ) As maiores satisfações de minha vida vêm do meu trabalho. 
2 (   ) As horas em que estou trabalhando são as melhores horas do meu dia. 
3 (   ) As coisas mais importantes que acontecem em minha vida envolvem meu trabalho. 
4 (   ) Eu como, vivo e respiro o meu trabalho. 
5 (   ) Eu estou pessoalmente muito ligado ao meu trabalho 

 

Abaixo estão listados vários sentimentos e emoções que alguém poderia ter em relação à empresa onde 
trabalha. INDIQUE A INTENSIDADE DE SEUS SENTIMENTOS E EMOÇÕES. Dê suas respostas 
anotando, nos parênteses que antecedem cada frase, aquele número (de 1 a 5) que melhor representa sua 
resposta. 

1 = Nada 2 = Pouco 3 = Mais ou menos 4 = Muito 5 = Extremamente 

A EMPRESA ONDE TRABALHO FAZ-ME SENTIR ... 

1 (   ) Orgulhoso dela. 
2 (   ) Contente com ela. 
3 (   ) Entusiasmado com ela. 
4 (   ) Interessado por ela. 
5 (   ) Animado com ela 
  

 
Abaixo estão três frases que podem representar alguns pensamentos seus. Dê suas respostas 
anotando, nos parênteses que antecedem cada frase, aquele número (de 1 a 5) que melhor 
representa sua resposta. 
Para dar suas respostas, utilize os seguintes códigos: 
 
1=Nunca 
2=Raramente  
3=Às vezes    
4=Freqüentemente   
5=Sempre 
 
(   ) Penso em sair da empresa onde trabalho. 
(   ) Planejo sair da empresa onde trabalho. 
(   ) Tenho vontade de sair da empresa onde trabalho. 

DADOS COMPLEMENTARES 
1-SEXO: (   ) MASCULINO   (   ) FEMININO. 
2-IDADE: ____ANOS. 
3-ESTADO CIVIL: (   ) SOLTEIRO       (   ) CASADO      (   ) OUTROS 
4-ESCOLARIDADE (INDIQUE QUAL O NÍVEL MAIS ALTO ALCANÇADO): 
 (   ) SUPERIOR COMPLETO 
(   ) ESPECIALIZAÇÃO  
(   ) MESTRADO CONCLUÍDO 
(   ) DOUTORADO CONCLUÍDO 
5-TEMPO DE TRABALHO NESTA INSTITUIÇÃO : ____ANOS. 
SE FOR MENOS DE UM ANO ASSINALE AQUI: (  ) 
6- TIPO DE INSTITUIÇÃO: 
(   ) PÚBLICA 
(   ) PRIVADA 
(   ) CONFESSIONAL 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Eu,____________________________________________________ consinto, 
de minha livre e espontânea vontade, em participar do estudo O impacto de bem-
estar no trabalho e de capital psicológico sobre intenção de rotatividade: um 
estudo com professores.  O estudo se justifica pela necessidade de se verificar o 
impacto do capital psicológico e do bem-estar no trabalho sobre a intenção de 
rotatividade pelos professores do ensino superior em sua faculdade. O procedimento 
adotado para a coleta de dados é a aplicação de um questionário em professores 
desta faculdade. Como método alternativo ao questionário, poderia ser realizada 
uma entrevista. Optou-se pelo questionário porque esta alternativa permite garantir 
maior sigilo às suas respostas. Espera-se confirmar que o professor que possui 
maior suporte por parte das pessoas à sua volta possui maior bem-estar no trabalho. 

A sua participação no estudo, respondendo ao questionário, não acarretará 
nenhum desconforto ou risco para sua saúde, nem represálias da escola em que 
trabalha, portanto não está previsto qualquer tipo de ressarcimento de natureza 
indenizatória. 

Também não está previsto qualquer tipo de retorno em forma de benefícios 
por parte da escola em que trabalha, por ser um trabalho de natureza científica, com 
objetivo de produzir conhecimento acerca do tema, sem finalidade prática para você 
ou para a faculdade. Como o estudo não inclui em seus procedimentos nenhum tipo 
de tratamento, não estão previstos acompanhamentos e assistência. 

Asseguro-lhe total sigilo sobre suas respostas contidas no questionário, visto 
que os dados da pesquisa serão analisados coletivamente de forma a reunir todos 
os participantes que responderem ao questionário. As informações obtidas não 
serão repassadas para a direção da faculdade. Como a sua participação na 
pesquisa não implica em custos, despesas, danos ou represálias para você, não 
estão previstas formas de ressarcimento nem de indenização. 

O pesquisador se coloca à sua disposição para maiores esclarecimentos 
sobre sua participação. 

 
Você tem total liberdade para se recusar a participar da pesquisa, 

bastando que não responda ao questionário! 
 
Eu, ANGELO POLIZZI FILHO, mestrando responsável pelo estudo, me 

comprometo a zelar pelo cumprimento de todos os esclarecimentos prestados neste 
documento. 

 
Fones: Celular (11) 9611-7628 e Comercial (11) 2356-6446. 
 
São Bernardo do Campo, ____ / ____________________ / 2011. 
 
 
_______________________________                  ______________________ 
Assinatura do participante da pesquisa                  Documento de Identificação 
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Anexo B – Parecer Consubstanciado do CEP–UMESP. 
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