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RESUMO 

Este estudo teve a intenção de analisar até que ponto o uso de diferentes bases de 
poder dos superiores hierárquicos predizem os níveis de engajamento no trabalho e de 
resiliência dos trabalhadores, colaborando para aumentar o conhecimento sobre o 
comportamento dos servidores públicos municipais, quanto aos níveis de engajamento no 
trabalho e resiliência apresentados. Partiu-se da definição de poder de French e Raven 
(1959): poder é a influência potencial que o agente O poderia causar no sujeito P; adotou-
se o conceito de engajamento no trabalho de Schaufeli e Bakker (2003), que definem 
engajamento no trabalho como um construto motivacional positivo, caracterizado por 
vigor, dedicação e absorção, sempre relacionado ao trabalho, o qual implica sentimento 
de realização, envolve estado cognitivo positivo, é persistente no tempo, apresentando, 
assim, natureza motivacional e social e por fim utilizou-se o conceito de Grotberg (2005) 
que define resiliência como a “capacidade humana para enfrentar, vencer e ser fortalecido 
ou transformado por experiências de adversidades”. Para isto, definiu-se como objetivo 
geral testar a capacidade preditiva das bases de poder social dos chefes sobre a resiliência 
e o engajamento no trabalho, em servidores públicos municipais de Diadema - SP. 
Participaram deste estudo 95 servidores públicos municipais do município de Diadema, SP, 
com pequena maioria de indivíduos do sexo feminino (51,6%), com maior percentual de 
idade entre 25 e 40 anos (38,9%). A maioria dos participantes (60%) declarou possuir nível 
superior completo (35,8%) ou pós-graduação (24,2%). Utilizou-se os instrumentos: Escala 
de Bases de Poder do Supervisor (EBPS), escala desenvolvida por Martins e Guimarães 
(2007); Escala de Avaliação da Resiliência (EAR), escala construída por Martins, Siqueira e 
Emilio (2011) e a Escala de Engajamento no Trabalho de UTRECHT (UWES) que tiveram 
seus indicadores de validade e fidedignidade apurados neste estudo. Como resultado 
constatou-se parcialmente a existência de associação entre engajamento no trabalho e 
resiliência, pois engajamento no trabalho correlacionou-se com três dos cinco fatores de 
resiliência: adaptação positiva à mudanças, competência pessoal e persistência diante de 
dificuldade. Verificou-se que as dimensões que compõem a variável resiliência obtiveram 
médias ao redor do ponto quatro da escala de resiliência (frequentemente é verdade), 
indicando que os participantes frequentemente percebem a si mesmos como capazes de 
enfrentar as adversidades da vida em função da sua alta percepção de persistência, 
capazes de adaptar-se às mudanças, com bom nível de competência pessoal e de 
espiritualidade. Constatou-se que as médias nas dimensões que compõem a variável 
engajamento no trabalho ficaram muito próximas do ponto quatro da escala de 
engajamento (algumas vezes na semana), indicando que eles percebem em si um alto grau 
engajamento no trabalho, ou seja, que possuem vigor, são dedicados e deixam-se 
absorver pelo trabalho. Verificou-se ainda que os trabalhadores percebem o poder de 
perícia como o mais empregado pelos seus superiores hierárquicos com média de 4,46 
(DP= 0,71). Por fim, os resultados obtidos apontaram que o papel e o posicionamento da 
chefia não provocaram impacto significativo em nenhuma das variáveis consequentes, 
portanto, bases de poder não explicam resiliência para os trabalhadores participantes 
desta pesquisa como também não predisseram engajamento no trabalho. 
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ABSTRACT 

This study intended to analyze to what point the use of different power bases of 
hierarchical superiors predict the levels of engagement at work and the resilience of 
workers, contributing to increase the knowledge about the behavior of municipal civil 
servants as to the levels of engagement at work and resilience presented. Started from the 
definition of power from French e Raven (1959): power is the potential influence that the 
agent O could cause on subject P; it was adopted the concept of engagement at work from 
Schaufeli and Bakker (2003), that define engagement at work as a positive motivational 
construct, characterized by vigor, dedication and absorption, always related to work, what 
implies a feeling of accomplishment, involves positive cognitive state, is persistent in time, 
presenting, that way, motivational and social nature, and at last, used the concept of 
Grotberg (2005) that defined resilience as the “human capacity to face, overcome, and 
even be strengthened by experiences of adversity”. For that, it was defined as the general 
goal to test the predictive capacity of the social power bases of bosses over the resilience 
and the engagement at work in municipal civil servants of Diadema – SP. Participated on 
this study 95 municipal civil servants of the Diadema City, SP, with a small majority of 
feminine individuals (51,6%), with larger percentage of age between 25 and 40 years old 
(38,9%). The majority of participants (60%) declared to have a completed superior 
education (39,9%) or post-graduation (24,2%). The instruments used were: Bases Scale of 
Power of Supervisors (EBPS – Escala de Bases de Poder do Supervisor), scale developed by 
Martins and Guimarães (2007); Resilience Evaluation Scale (EAR – Escala de Avaliação da 
Relisiência), scale formed by Martins, Siqueira and Emilio (2011) and the UTRECHT Work 
Engagement Scale (UWES) that had their indicators of validity and dependability refined 
on this study. As a result it was partially verified the existence of association between 
engagement at work and resilience, because engagement at work correlated to three of 
the five factor of resilience: positive adaptation to changes, personal competence and 
persistence upfront difficulty.  It was verified that the dimensions that compose the 
variable resilience obtained averages around the forth point of the resilience scale 
(frequently is true), indicating that the participants frequently notice themselves as 
capable of facing the adversities of life due to the high perception of persistence, capable 
of adapting to changes, with a good level of personal competence and spirituality. Verified 
that the averages on the dimensions that compose the variable of engagement at work 
were too close of the forth point of the engagement scale (a few times a week), indicating 
that the notice on themselves a high level of engagement at work, meaning they have 
vigor, are dedicated and let themselves get absorbed by work. Verified yet that the 
workers realize the Power of expertise as the most applied by their hierarchical superiors 
with an average of 4,46 (SD = 0,71). At last, the results conquered pointed that the part 
and the positioning of the command didn’t provoke significant impact in none of the 
consequent variable, ergo, power bases don’t explain resilience for the participant workers 
of this research as also don’t predict engagement at work. 
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INTRODUÇÃO 

 

O crescimento do Estado e das suas funções, bem como a 

democratização do acesso da sociedade ao poder público, exigiu o surgimento 

de uma administração pública profissional que busque a racionalização das 

suas atividades. Esse modo de administração, chamada de burocracia, 

permitiria, em tese, obter resultados mais eficazes e eficientes do que os 

obtidos por meio dos modelos anteriores e tem por objetivo separar o público 

do privado, a fim de evitar a influência de interesses particulares na condução 

do Estado, típico da administração patrimonialista, e garantir o acesso universal 

e igualitário aos serviços públicos (ABRUCIO et al. 2009). 

A primeira reflexão importante sobre esse tipo de administração foi feita 

por Max Weber (1991) que descreveu a formação de uma burocracia baseada 

no mérito e na especialização técnica e tinha como principais características, 

além da separação nítida entre a esfera pública e privada, a impessoalidade e 

neutralidade do corpo funcional, as rotinas e procedimentos formalizados 

segundo regras bem definidas e uma estrutura hierárquica fortemente 

verticalizada.  

Porém, com a implantação da burocracia e o amadurecimento deste tipo 

de administração, foram detectadas falhas na sua lógica interna, tais como: o 

formalismo, entendido como o apego exagerado a regulamentos em 

detrimento, muitas vezes, ao objetivo do Estado; criação de espaços de poder 

definidos por aqueles que controlam a produção das regras, os quais 

concentrariam para si as informações e as decisões referentes à interpretação 

dos regulamentos; o distanciamento entre os níveis hierárquicos, separando 

demasiadamente a formulação da implementação e por fim, a limitação do 

processo organizacional, voltado a responder, corretamente, mas de forma 

exclusiva à legalidade e não aos resultados das políticas públicas (ABRUCIO et 

al. 2009). 

Neste sentido, Bresser Pereira (1996) aponta que no Brasil, a 

administração pública burocrática clássica foi adotada porque era uma 

alternativa muito superior à administração patrimonialista do Estado. Entretanto 
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o pressuposto de eficiência em que se baseava não se revelou real. No 

momento em que o pequeno Estado liberal do século XIX deu definitivamente 

lugar ao grande Estado social e econômico do século XX, verificou-se que não 

garantia nem rapidez, nem boa qualidade, nem custo baixo para os serviços 

prestados ao público. Na verdade, a administração burocrática brasileira, não 

se profissionalizou, é lenta, cara, voltada para si própria e pouco ou nada 

orientada para o atendimento das demandas dos cidadãos. 

Ainda segundo Bresser Pereira (1996) esse quadro aponta para o 

esgotamento do atual modelo de administração burocrática e a necessidade de 

implantação de novas formas de gestão no serviço público e para tanto é 

imprescindível ampliar as pesquisas sobre a administração pública e 

principalmente sobre os servidores, pois segundo o Ministério do Trabalho e 

Emprego, mais de 8 milhões de pessoas trabalham no serviço público no 

Brasil, representando 20,24% do total dos empregos formais, perdendo, 

apenas para o setor de serviços.  

Pouco se conhece sobre esses 8 milhões de trabalhadores. A maioria 

dos estudos realizados no contexto do serviço público envolvem servidores de 

órgãos federais, como por exemplo, os desenvolvidos por pesquisadores da 

Universidade de Brasília. Destaca-se o realizado por Dessen e Paz (2010) que 

estudaram as relações entre configuração de poder organizacional, 

personalidade e bem-estar de funcionários de empresas públicas e privadas, e 

o de Santos Jr., Lima, Facas e Mendes (2012) que estudaram prazer e 

sofrimento entre jornalistas de um órgão público e o de Zerbini, Abbad e 

Mourão (2012) que avaliaram efetividade de treinamentos. Entre os estudos 

sobre servidores de órgãos públicos municipais, merece destaque o trabalho 

realizado por Filenga e Siqueira (2006) que testaram um modelo teórico em 

que se analisa o impacto da percepção de justiça sobre o comprometimento 

organizacional em servidores públicos municipais de uma prefeitura do ABC 

Paulista. 

A pouca quantidade de estudos encontrados ratifica a importância de se 

investir em pesquisa sobre o servidor público, não só para garantir uma maior 

eficácia no atendimento ao cidadão, mas também para compreender as 
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fraquezas e os prejuízos que o trabalho traz a esses trabalhadores, e, 

principalmente, para identificar se o trabalho pode colaborar para aumentar 

forças, suas virtudes (SELIGMAN; CSIKZENTMIHALYI, 2000), suas qualidades 

pessoais e para incrementar seus vínculos com o trabalho. Como o trabalho 

ocupa uma grande parte da vida das pessoas e ocupa papel central, acaba por 

impactar todas as dimensões da vida pessoal, incluindo-se sua saúde sobre a 

qual algumas variáveis parecem exercer importante impacto. Dentre elas, 

pode-se citar que o poder do supervisor explica estresse no trabalho (COSTA; 

MARTINS, 2011) e que algumas características como suporte emocional no 

trabalho (EMÍLIO, 2009) e suporte organizacional (OLIVEIRA, 2012) explicam 

resiliência pessoal, característica relacionada à saúde.  

Neste sentido, este trabalho com base na psicologia da saúde, tem por 

objetivo testar a capacidade preditiva das bases de poder social dos chefes 

sobre a resiliência e o engajamento no trabalho, em servidores públicos 

municipais de Diadema – SP. Busca investigar também se existe relação entre 

percepção do uso do poder do superior hierárquico e o nível de resiliência 

apresentado pelo servidor e por fim, verificar se existe relação entre o 

engajamento no trabalho e o nível de resiliência apresentado pelos 

trabalhadores.  

Para tanto, esse texto faz inicialmente um levantamento teórico sobre 

poder, compreendendo a sua evolução histórica, desde Maquiavel até os 

conceitos atuais, aborda o poder dentro e ao redor das organizações e se 

aprofunda na teoria de French e Raven (1959) sobre as bases do poder social. 

Após, apresenta revisão de literatura sobre o tema Engajamento no Trabalho, 

constructo que surgiu através do estudo do burnout e que caracteriza essa 

nova fase da psicologia, que busca compreender também o lado positivo do 

comportamento humano. Traz a evolução histórica do seu conceito, suas 

dimensões e também sua proximidade com o conceito de Flow, introduzido por 

Csíkszentmihalyi em 1998.  

Na terceira parte é apresentada a revisão teórica sobre resiliência, 

constructo ainda em construção, que se iniciou com o trabalho de 

pesquisadores com crianças em situação de risco. É apresentada a evolução 
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histórica dos estudos e conceitos, a posição sobre se resiliência é um traço da 

personalidade ou processo e por fim, estudos empíricos recentes sobre 

resiliência no contexto do trabalho. Ao final, este trabalho apresenta as 

principais diferenças entre a gestão pública e gestão privada, principalmente 

quanto a recrutamento e seleção, sistema de recompensa e sistema de 

punições, para melhor entender as relações de poder no setor público.  
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2-FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1- PODER 

2.1.1- Evolução Histórica 

O termo poder tende a evocar associações negativas, ligadas à 

exploração, injustiça, manipulação e abuso. Ao longo da história, encontram-se 

inúmeros exemplos do uso indevido do poder: a escravidão, o nazismo, as 

perseguições e matanças em nome das mais diversas crenças. Nestas 

situações sempre os mais fortes estão coagindo os mais fracos (KRAUSZ, 

1991). Vários séculos se passaram antes que os seres humanos se 

conscientizassem do verdadeiro sentido do poder, de suas aplicações, dos 

seus usos e abusos (KRAUSZ, 1991). Essa conscientização só foi possível 

devido ao interesse de pensadores e estudiosos, principalmente nas áreas da 

sociologia, filosofia e psicologia. 

 Os primeiros estudos sobre poder surgem relacionados ao Estado, 

como forma de manutenção política e da dominação do território. Neste 

sentido, como precursor do estudo empírico das estratégias políticas, 

Maquiavel (1513/2010) em sua obra O Príncipe estuda de forma minuciosa as 

espécies de principados e a forma de conquista-los, depois analisa os 

principais casos históricos da época, apontando causas de sucesso e fracasso 

na manutenção ou na perda do poder no principado. Após, trata da força do 

exército e dos deveres dos príncipes para com as suas tropas e, por fim, 

destaca a forma que os príncipes devem tratar os povos dos principados, de 

acordo com cada espécie para assegurar sua posse. Maquiavel estuda nas 

suas várias obras formas de acesso e manutenção do poder. 

Hobbes (1651/1998) associa poder à submissão, pois considera que 

toda sociedade necessita de uma autoridade à qual todos os membros devem 

se submeter para que essa autoridade possa assegurar a paz interna e a 

defesa comum. Hobbes defendia a ideia segundo a qual os homens só podem 

viver em paz se concordarem em submeter-se a um poder absoluto e 

centralizado. Para ele, a Igreja cristã e o Estado cristão formavam um mesmo 
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corpo, encabeçado pelo monarca, que teria o direito de interpretar as 

Escrituras, decidir questões religiosas e presidir o culto. 

Segundo Paz, Martins e Neiva (2004), Hume acrescenta a visão de 

causalidade ao poder, especialmente importante porque destaca uma 

perspectiva de reação à ação causal de um agente iniciador. Neste mesmo 

sentido, Max Weber (1991, p.33), trabalha com a noção de regularidade e 

define poder como: “toda probabilidade de impor a própria vontade numa 

relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa 

probabilidade”. Weber estuda em profundidade uma forma específica de poder, 

a dominação. Para o autor dominação significa: “a probabilidade de encontrar 

obediência para ordens específicas dentro de determinado grupo de pessoas o 

que não significa, portanto, toda espécie de possibilidade de exercer o poder 

ou influência sobre outras pessoas”. Explica ainda que “certo mínimo de 

vontade de obedecer, isto é, de interesse (externo ou interno) na obediência, 

faz parte de toda relação de dominação” (WEBER, 1991, p 139).  

Já Foucault (1979) apresenta uma visão mais positiva sobre o poder, 

analisando o fenômeno sem necessariamente associá-lo ao Estado (PAZ, et al, 

2004). Dentre suas obras merece destaque: Vigiar e Punir de 1973, o autor 

estuda o conceito de poder e o modo como o poder e o conhecimento se 

entrelaçam estreitamente. Para Foucault “o poder é uma parte integral da 

produção da verdade, e nas sociedades em geral há uma “política da verdade” 

cujo resultado determina o que é visto como verdade e mediante quais 

procedimentos ela será legitimada” (1979, apud ADAMS; DYSON, 2006, 

p.183).  

Se no início dos estudos sobre poder o foco era no âmbito do Estado, 

com o passar do tempo verificou-se a necessidade de se ampliar para outras 

entidades sociais que detêm uma grande capacidade de alterar as decisões e 

os comportamentos das pessoas, como por exemplo, as organizações. Galbrith 

(1986) aponta que a organização é a fonte de poder mais importante nas 

sociedades modernas e permite-se dizer que ela seja indispensável quando se 

busca o poder ou se necessita dele. Assim sendo, as organizações merecem 
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destaque especial por serem ambientes permeados de relações de poder entre 

indivíduos e grupos.  

2.1.2 – Poder Organizacional 

Mintzberg conceitua poder no âmbito das organizações como “a 

capacidade para produzir ou atuar sobre resultados organizacionais... atuando 

sobre resultados, ações e decisões que os precedem” (MINTZBERG apud 

MARTINS, 1999, p. 38). O foco da teoria de Mintzberg é a estrutura do poder e 

o modo como ele flui dentro e ao redor das organizações. Mintzberg defendeu 

o conceito de poder de dois modos distintos: como política, basicamente 

informal e ilegítimo e como autoridade, formal e legítimo (MARTINS, 1999). 

Mintzberg (1983 apud MARTINS, 1999) procurou compreender os jogos 

do poder organizacional através da identificação dos jogadores e os sistemas 

de influência utilizados por eles para obtenção do poder e os resultados dos 

seus esforços. Além disso, buscou esclarecer como essas configurações de 

poder podem ser usadas para uma melhor compreensão do comportamento 

das organizações (MARTINS, 1999). 

Mintzberg (apud PAZ et. al, 2004) parte do princípio que o 

comportamento organizacional é determinado por um jogo de poder, jogado por 

vários jogadores, que são denominados influenciadores, que podem estar 

dentro ou fora da organização. Neste sentido, para entender o comportamento 

das organizações é necessário entender quem são esses influenciadores e 

quais são as necessidades que procuram atender na organização e de que 

modo cada influenciador utiliza suas habilidades no exercício do poder para 

atingir essas necessidades. 

Assim, segundo Mintzberg (1983 apud MARTINS, 1999) os participantes 

tem apenas três opções: ficar na organização e contribuir para que continue do 

mesmo modo, sair da empresa ou permanecer e tentar mudar o sistema, o que 

o autor denomina de usar “voz”. O influenciador é aquele que utiliza a “voz” 

para tentar modificar a organização. O que torna a “voz” poderosa é a reunião 

de algumas fontes de poder atuando na mesma direção e com o mesmo 

objetivo. 
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Mintzberg (1983, apud PAZ et. al 2004) apresenta cinco fontes de poder: 

1- o controle dos recursos; 2- o controle das habilidades técnicas; 3- o controle 

do corpo de conhecimento crítico da organização; 4- as prerrogativas legais; 5- 

o acesso a quem tem poder. Para ele, o jogo do poder é caracterizado tanto 

pela dependência, quanto pela reciprocidade, mas não basta ao indivíduo 

possuir uma fonte de poder, não basta a ele possuir o poder potencial. Ele 

deve agir como influenciador, investir energia, usar as fontes de poder de modo 

inteligente e com habilidade política. 

No jogo do poder dentro e ao redor da organização existem vários 

jogadores, os influenciadores. A reunião dos grupos de influenciadores forma a 

Coalizão; os influenciadores interagem, promovendo trocas entre si para 

determinar a distribuição do poder organizacional. Os influenciadores internos 

são os empregados de tempo integral que usam “voz”. Eles são os 

responsáveis pela determinação dos resultados que expressam os objetivos 

que a organização persegue e formam a Coalizão Interna. Os grupos da 

Coalizão interna são os diretores da organização, os gerentes de todos os 

níveis, os operadores e os especialistas, tanto aqueles que planejam a 

operação do sistema quanto os que proveem apoio para os operadores 

(MARTINS, 1999). 

Os influenciadores externos não são empregados, mas usam suas 

bases de influência para interferirem no comportamento dos internos. Eles 

formam a Coalizão Externa. Os grupos da Coalizão externa são os 

proprietários da organização, seus associados (os provedores de recursos), as 

associações de empregados e grupos que representam interesses especiais, 

como líderes de opinião, famílias da sociedade, grupos com interesses 

especiais e o governo (PAZ et. al, 2004). Além destes, Mintzberg (1983, apud 

MARTINS, 1999) coloca como outro influenciador importante, a ideologia da 

organização, compreendida como o conjunto de crenças partilhadas por seus 

influenciadores.  

Mintzberg (1983, apud PAZ et. al, 2004) integra todos os elementos 

identificados, os influenciadores nas Coalizões Externa e Interna, seus meios 

de influência, as coalizões que formam e os objetivos daí resultantes e os 
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combina de vários modos, afirmando que nas organizações, o poder assume 

seis configurações básicas: Instrumento, Sistema Fechado, Autocracia, 

Missionária, Meritocracia e Arena Política. As configurações de poder são 

caracterizadas pelo autor em termos de diferentes combinações entre todos os 

elementos até aqui apresentados. 

Na configuração de Instrumento, a Coalizão Interna burocrática domina 

a Coalizão Externa. Sua força de trabalho não é especializada e sua 

organização é precária. A configuração de Instrumento é característica da fase 

madura da organização.  

Na configuração tipo Sistema Fechado, a Coalizão Externa é passiva e a 

Interna burocrática. Os principais influenciadores são seus administradores. A 

organização geralmente é de tamanho bastante grande, possui um sistema 

técnico simples e regulador e sua força de trabalho não é especializada. Essa 

configuração poderia equivaler ao Comunismo como sistema de governo 

(MARTINS, 1999). 

A Autocracia caracteriza-se por uma Coalizão Externa passiva e por 

uma Coalizão Interna personalizada, em que o influenciador principal da 

organização, seu diretor ou proprietário é quem domina. Os membros da 

organização são totalmente leais ou a abandonam. Essa configuração de poder 

é característica da fase em que a organização está sendo criada. Ela sobrevive 

num meio simples e dinâmico. Equivale à Ditadura como sistema de governo 

(MARTINS, 1999). 

Ainda segundo Martins (1999), na configuração Missionária, a Coalizão 

Externa é passiva e a Interna é ideológica. Todos os membros influenciam. 

Praticamente não existe fluxo de poder entre as Coalizões. Os membros da 

organização são extremamente leais e partilham seus objetivos ideológicos, a 

socialização e a doutrina da organização. A missão organizacional é clara e 

bem focalizada. Sua história é distinta e seu passado sempre envolve a figura 

de um líder carismático. Vive em um meio simples. Seu sistema técnico é 

igualmente simples e seus membros participam voluntariamente da 

organização. Essa configuração é característica das fases de desenvolvimento 
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e maturidade da organização. Essa configuração equivale à Revolução Cultural 

como forma de governo. 

A Meritocracia é caracterizada por uma Coalizão Externa passiva e por 

uma Coalizão Interna profissional. Os influenciadores-chave são os 

especialistas de seu quadro de pessoal. O poder flui tanto da Coalizão Externa 

para a Interna, quanto da Interna para a Externa. A Coalizão Interna é quase 

autônoma. A organização possui considerável liberdade de ação, só restringida 

pelos padrões e normas profissionais. A organização Meritocrática tem por 

objetivo principal, sua missão, a autonomia profissional e a excelência. Sua 

tecnologia é complexa. A Meritocracia é característica de organizações na fase 

de desenvolvimento e maturidade. Equivale à Meritocracia como forma de 

governo.  

Na Arena Política, a Coalizão Externa é dividida e a Interna politizada. 

Existem vários influenciadores importantes. O poder flui da Coalizão Externa 

para a Interna e vice-versa, podendo existir sérios conflitos entre as duas. O 

sistema de objetivos da organização pode ficar paralisado pelos conflitos. São 

frequentes os colapsos na ordem estabelecida, que está sempre mudando. As 

forças são equilibradas ou irreconciliáveis e a missão é controversa. A 

organização caminha para a morte. Esta é a configuração característica das 

fases de declínio organizacional e de transição para outras configurações. A 

Arena Política equipara-se à Anarquia e aos Governos Pluralísticos (PAZ et. al, 

2004). 

Essas configurações de poder não constituem estados puros; ao 

contrário, são frequentes as configurações híbridas. Normalmente, porém, há 

predomínio de uma delas, da que caracteriza a organização naquele momento. 

Embora sejam estados constantes, a noção de dinâmica é introduzida na 

configuração da Arena Política, com algumas formas instáveis. Mintzberg 

coloca que a semente de sua própria destruição está dentro das configurações 

o que as torna, de certo modo, bastante vulneráveis. A estabilidade é mantida 

sob certas condições que dão suporte natural para as configurações; a 

instabilidade surge quando estas condições mudam. O autor coloca que ciclos 
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organizacionais destroem os sistemas de poder e fazem surgir outros para 

substitui-los, levando assim uma configuração de poder à outra (Martins, 1999). 

Essa dinâmica de poder organizacional foi retratada por Mintzberg 

(2011) em um estudo posterior, quando retoma os tipos de Coalizão Interna 

para propor a configuração dos designs da organização. Nesta publicação, 

Mintzberg defende que as organizações são configuradas em cinco formas: 

Estrutura Simples, Burocracia Mecanizada, Burocracia Profissional, Forma 

Divisionalizada e Adhocracia, dependendo do mecanismo de coordenação 

predominante na estrutura e divide a estrutura também em cinco: comando 

estratégico, tecnoestrutura, grupo organizacional, gerencia e assessoria de 

apoio. 

Em cada configuração, um mecanismo de coordenação diferente é 

dominante, sendo que uma parte da estrutura exerce o papel mais significante 

e um tipo diferente de descentralização é usado. Pode-se considerar que a 

organização exerce uma força em cinco diferentes direções, cada qual por uma 

de suas partes. Embora a maioria das organizações utilize todos os tipos de 

força, condições específicas levam à adoção de apenas uma das 

configurações. 

Ainda segundo o autor, quando o comando estratégico da organização 

exerce uma força para centralização, que é obtida quando a supervisão direta 

do trabalho é utilizada como forma de coordenação, especificamente o poder 

sobre todas as decisões importantes tende a estar centralizado nas mãos do 

executivo principal ou proprietário, a organização adota como forma de 

configuração a denominada Estrutura Simples.  

Na medida em que a organização cresce, cresce também a necessidade 

de padronização do trabalho, a equipe responsável por essa padronização 

recebe o nome de tecnoestrutura e é composta por analistas que são 

frequentemente chamados de assessores. Com o tempo, essa equipe passa a 

exercer cada vez mais força para a padronização dos processos de trabalho e 

em direção à descentralização limitada, nos cenários em que as condições 

favoreçam essa força, a organização toma a forma de Burocracia Mecanizada.  

(MINTZBERG, 2011). 
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Mintzberg (2011) explica que em contraposição ao movimento da 

tecnoestrutura, os membros do grupo operacional procuram minimizar a 

influência desta equipe e forçam a uma descentralização mais profunda, tanto 

vertical quanto horizontalmente. Quando são bem-sucedidos, trabalham com 

relativa autonomia, adotando qualquer coordenação que for necessária 

mediante a padronização das habilidades. Assim, os operadores exercem força 

em direção ao profissionalismo. Nos cenários em que as condições favoreçam 

essa força, a organização estrutura-se como Burocracia Profissional. 

Quanto maior a organização, maior é a necessidade de adotar uma 

divisão mais complexa do trabalho entre os operadores e aumenta a 

necessidade de supervisão direta. Nestes casos torna-se obrigatória a 

presença de um gerente em tempo integral e à medida que a organização 

torna-se mais elaborada, são necessários mais gerentes. Assim, uma linha 

intermediária é criada, uma hierarquia de autoridade entre o grupo operacional 

e o comando estratégico. Os gerentes também procuram autonomia e tentam 

obtê-la retirando poder do comando estratégico e do grupo operacional, para 

concentrá-lo em suas próprias unidades. Como resultado, exercem uma força 

em direção à fragmentação da estrutura, pulverizando o poder entre as 

gerências e restringindo a coordenação à padronização de suas metas. Na 

extensão em que as condições favoreçam essa força, a organização estrutura-

se como Forma Divisionalizada (MINTZBERG, 2011). 

Ainda segundo Mintzberg, a quinta e última forma de configuração é a 

Adhocracia que se forma quando a assessoria de apoio, formada por unidades 

especializadas criadas para dar apoio à organização fora de seu fluxo 

operacional, consegue maior influência na tomada de decisão em virtude da 

sua experiência. Isso ocorre quando a organização é estruturada em 

constelações de trabalho nas quais o poder é descentralizado seletivamente e 

que são livres para coordenar intra e entre si por ajustamento mútuo.   

  Porém, segundo o autor, as organizações nem sempre adotam as 

configurações exigidas por suas condições impessoais, ou seja, pelas suas 

idades e tamanhos. Certo número de fatores de poder também entram na 

configuração da estrutura, notadamente a presença do controle externo da 
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organização, pois quanto maior o controle externo da organização, mais 

centralizada e formalizada será sua cultura, ou seja, a centralização do poder 

no nível da sociedade leva à centralização do poder no nível organizacional e à 

burocratização do uso do poder.  

Outro fator que interfere na adoção da configuração da organização, 

segundo Mintzberg (2011), está relacionado às necessidades pessoais de seus 

vários membros, pois as necessidades de poder dos membros da organização 

tendem a gerar estruturas excessivamente centralizadas. Por fim, a estrutura 

da moda favorece a estrutura do dia, às vezes, mesmo quando inapropriada. 

Evidentemente a estrutura da moda não é necessariamente uma estrutura 

inapropriada, a moda reflete novos avanços organizacionais, avanços que se 

ajustam a algumas organizações com estruturas mais antigas, porém não se 

ajustam a todas as estruturas.  

A Coalizão Interna, formada pelo comando estratégico, os gerentes, a 

equipe da tecnoestrutura, a assessoria de apoio e os operadores, se utilizam, 

nas suas relações de influência e força, das bases de poder, para promover as 

mudanças na direção desejada a fim de definir a configuração da organização. 

2.1.3- As Bases do Poder Social no contexto organizacional 

Para propor as fontes de poder organizacional, Mintzberg baseou-se na 

taxionomia das bases de poder social propostas por French e Raven em 1959, 

modelo que predomina dentre estudos publicados até os dias atuais e que tem 

sustentado o estudo das relações de poder de modo geral, quer seja em 

díades, em grupos, dentro das organizações ou na sociedade. Este modelo 

passa a ser apresentado nesta seção e sustenta este estudo. 

 Segundo Raven (1993), nos anos 1950 o Centro de Pesquisa para 

Dinâmica de Grupo atribuía grande ênfase aos temas relacionados à influência 

no grupo, com Leon Festinger e seus colaboradores examinando pressões 

sobre a uniformidade de grupos, Ronald Lippitt e sua equipe estudavam estilos 

de liderança e Alvin Zander e seu grupo examinavam como pessoas em 

posições de poder inferiores tendem a se comportar defensivamente em 

relação aos poderosos. Enquanto isso, Frank Harary juntou-se a Dorwin 
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Cartwright na aplicação da teoria gráfica e matricial para análise da estrutura 

de grupo, uma abordagem que Jack French usou muito eficazmente em sua 

primeira análise da estrutura do poder. 

Ainda segundo Raven (1993), com o avanço dos trabalhos, o tema 

“poder social na influência interpessoal” se tornou central no referido centro de 

pesquisa e Cartwright ofereceu uma direção unificante a todos os estudos em 

seu discurso presidencial intitulado “Poder: uma variável negligenciada na 

Psicologia Social”. Foi dentro deste contexto que French e Raven (1959) 

começaram a desenvolver uma teoria geral do poder social.   

Nesta teoria, French e Raven (1959) propuseram que os fenômenos de 

poder e influência envolvem uma relação diádica entre dois agentes que 

podem ser vistos a partir de dois pontos de vista distintos: (1) o que determina 

o comportamento do agente que exerce o poder, representado no estudo pela 

letra “O”; (2) o que determina a reação do receptor deste comportamento, 

representado no estudo pela letra “P”. Valendo-se deste segundo ponto de 

vista, os autores formularam a sua teoria em termos do ponto de vista de P, a 

pessoa sobre a qual o poder é exercido. Nesse sentido esperavam definir os 

conceitos básicos de poder que serão adequados para explicar muitos 

fenômenos de influência social.  

French e Raven (1959) definem poder como a influência potencial que o 

agente O poderia causar no sujeito P. Raven (1993) destaca que essa 

definição é muito similar à proposta por Kurt Lewin: “possibilidade de induzir 

forças de certa magnitude em outra pessoa” (p.231) e que eles deveriam ter 

notado essa semelhança. Ainda segundo Raven (1993), o nome de Lewin não 

costuma ser comumente associado ao poder social, mas mesmo em seus 

primeiros textos, o conceito de poder e campos de poder estavam em 

evidência e merece registro. 

Como poder foi definido por French e Raven (1959) em termos de 

influência, e, por sua vez, influência pode ser definida em termos de mudança 

psicológica, uma breve conceituação sobre mudança psicológica, influência 

social e poder social se fará necessária e é apresentada a seguir.  
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2.1.3.1- Mudança psicológica 

Pode-se definir mudança em um nível de generalidade que inclua 

mudanças no comportamento, opiniões, atitudes, metas, necessidades, valores 

e todos outros aspectos do campo psicológico da pessoa, ou seja, mudança 

psicológica é uma alteração do estado de um sistema no decorrer do tempo. O 

termo sistema adotado por French e Raven (1959) refere-se a qualquer 

aspecto da vida do indivíduo e é representado pela letra “a” e o estado de um 

sistema no tempo 1 será denominado s1. Portanto, definem que a quantidade 

de mudança, representado por “ch”, é medida pelo tamanho das diferenças 

entre o estado do sistema (simbolizada pela letra s) a no tempo 1 e no tempo 2 

e pode ser representada pela seguinte fórmula: 

 ch (a) = s2 (a) – s1 (a). 

Importante ressaltar que qualquer mudança psicológica deve ser 

avaliada como a somatória de todas as forças operantes naquele momento e 

não apenas de uma força em particular. Por exemplo: mudança em uma 

opinião pode ser determinada juntamente pela autoridade de uma pessoa, 

através dos argumentos apresentados por um grupo, e também por uma força 

derivada das necessidades da pessoa (FRENCH; RAVEN, 1959). 

2.1.3.2 Influência e poder social 

A teoria do poder e da influência social é limitada à influência sobre a 

pessoa, P, produzida por um agente social, O, onde O pode ser tanto outra 

pessoa, uma norma, um grupo ou parte de um grupo. Não deve ser 

considerada a influência social exercida sobre um grupo. A influência de O 

sobre o sistema “a” em um espaço de vida de P é definida como uma força 

resultante sobre o sistema “a” que tem sua fonte em um ato de O. Essa força 

resultante induzida por O consiste de dois componentes: uma força para mudar 

o sistema na direção induzida por O e uma resistência opositora fixada pelo 

mesmo ato de O (FRENCH; RAVEN, 1959). 
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Através dessa definição a influência de O não inclui as forças próprias 

de P, nem as forças induzidas por outros agentes sociais. Consequentemente, 

a “influência” de O tem que ser claramente diferenciada do “controle” de O 

sobre P. O pode ser capaz de induzir fortes forças de modo a fazer com que P 

leve a cabo uma atividade, neste caso: O exerce forte influência sobre P, mas 

se as forças que se opõem induzidas por outra pessoa ou através das 

necessidades próprias de P forem mais fortes, então P irá em sentido oposto, o 

que caracterizará que O não tem controle sobre P. Portanto, a mudança 

psicológica em P pode ser considerada como uma definição operacional da 

influência social de O sobre P somente quando os efeitos das outras forças 

tiverem sido eliminados (FRENCH; RAVEN, 1959). 

Para French e Raven (1959) a força do poder de O sobre P em um 

sistema “a” é definida como a habilidade potencial máxima de O influenciar P 

em “a”. Através desta definição, influência é poder cinético, da mesma forma 

que poder é influência potencial. Presume-se, assim, que O é capaz de vários 

atos, intencionais ou não, que, devido a uma mais ou menos duradoura relação 

com P, estão aptos a exercer influência sobre P. O poder de O é medido por 

sua possível influência máxima, apesar de que em algumas situações O 

escolher exercer menos do que a plenitude de seu poder. 

Uma definição equivalente de poder é possível de ser pronunciada em 

termos da resultante de duas forças estabelecidas pelo ato de O: uma na 

direção do esforço de influência de O e outra força resistente na direção 

oposta. Poder é a máxima resultante destas duas forças e pode ser 

representado pela seguinte fórmula: 

Poder de O/P(a) = (fa – f 'a) Max 

Onde: a = sistema “a” (determinado aspecto da vida do indivíduo) 

f = força de O em relação à mudança de um sistema de P 

f ' = força de resistência a esta mudança 

Max = influência máxima 
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Portanto, o poder de O com relação ao sistema “a” de P é igual à força 

resultante máxima de duas forças estabelecidas por qualquer ato possível de 

O: (a) a força que O pode estabelecer no sistema “a” para mudar na direção x, 

(b) a força de resistência na direção contrária. Onde quer que a primeira força 

componente seja maior do que a segunda, existe poder positivo e onde a 

segunda força componente for maior que a primeira, então O exerce um poder 

negativo sobre P (FRENCH; RAVEN, 1959). 

2.1.3.3 A dependência de s “a” sobre O 

Outra questão de grande importância é a dependência de um sistema 

“a” em O, pois para French e Raven (1959), qualquer mudança de estado em 

um sistema específico é produzida por meio de uma modificação observada em 

um fator do qual este sistema é funcionalmente dependente. Verifica-se o caso 

em que O exerça influência produzindo um novo estado do sistema, s2”a”. 

S2”a” agora é dependente da presença contínua de O? A princípio pode-se 

responder a esta questão extraindo quaisquer traços de O do espaço de vida 

de P e observando o consequente estado do sistema ao tempo 3. Se s3 “a” 

retroagir completamente a s1”a”, pode-se concluir que a manutenção de s2”a” 

foi dependente por completo de O, mas se s3”a” igualar-se a s2”a”, essa falta 

de mudança demonstra que s2”a” tornou-se completamente independente de 

O. Em geral, o grau de dependência de s2”a” sobre O, seguindo a influência de 

O, pode ser definido como equivalente à quantidade de regressão. Para melhor 

identificar a dependência de um sistema “a” em O, French e Raven (1959) 

propuseram a seguinte fórmula: 

Grau de dependência de S2”a” em O = S2”a” – S3”a” 

Onde: 

S2”a” = Novo estado de um sistema antigo S1”a” 

S3”a” = Novo estado de um sistema antigo S2”a” 

 

2.1.4- As Cinco Bases de Poder  
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Para French e Raven (1959) bases de poder podem ser entendidas 

como as fontes ou origens daquele poder no relacionamento entre O e P. É 

raro dizer com certeza que um dado caso empírico de poder é limitado a uma 

só fonte. Normalmente, a relação entre O e P será caracterizada por muitas 

variáveis qualitativas diferentes que são bases ou fontes do poder. Esses 

autores alegam que embora existam indubitavelmente muitas bases possíveis 

de poder que podem ser distinguidas, seu estudo buscou definir cinco que 

parecem especialmente comuns e importantes.  

Essas cinco bases de poder de O são: (1) poder de recompensa, 

baseado na percepção de P de que O tem a habilidade de mediar 

recompensas para ele; (2) poder coercitivo, baseado na percepção de P de que 

O tem a habilidade de mediar punições para ele; (3) poder de legitimidade, 

baseado na percepção por P de que O tem o direito legítimo de prescrever um 

comportamento a ele; (4) poder de referência, baseado na identificação de P 

com O; (5) poder de perícia, baseado na percepção de que O tem algum 

conhecimento especial ou expertise (FRENCH; RAVEN, 1959). 

O poder de recompensa é definido por French e Raven (1959) como 

poder cuja base é a habilidade de recompensar. Ao longo dos anos outros 

autores contribuíram para aperfeiçoar o conceito, como por exemplo, Dela 

Coleta (et al, 2005, p.20) definem poder de recompensa como “o poder que 

advém da crença de ser recompensado, favorecido, por obedecer o outro e, 

dessa forma, alguém se submete à influência de outro porque acredita em 

recompensa, seja ela material ou psicológica”. Para Galbraith (1986), poder 

compensatório oferece ao indivíduo uma recompensa ou um pagamento que 

lhe seja vantajoso para que renuncie à sua própria vontade e preferência e, em 

troca, busque a recompensa, ou seja, o poder compensatório obtém a 

submissão pela promessa ou realidade de um benefício. Como visto, as 

definições contribuem para consolidação do conceito que permanece, apesar 

dos anos, atual. 

French e Raven (1959), explicam que a força do poder de recompensa 

de O/P aumenta com a magnitude da recompensa que P percebe que O pode 

mediar a ele. A força do poder de recompensa também depende da 
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probabilidade de O mediar a recompensa, como percebida por P. Um exemplo 

comum do poder de recompensa é a adição de uma gratificação por peça 

produzida em uma fábrica como incentivo para aumentar a produção. 

A utilização de recompensas reais (ao invés de promessas) por O 

tenderá, no decorrer do tempo, a aumentar a atração de P em direção a O e, 

portanto, o poder referente de O sobre P permitirá a O induzir mudanças que 

são relativamente independentes. Nem recompensas, nem promessas 

despertarão resistência em P; o P suprido considera legítimo O oferecer 

recompensas (FRENCH; RAVEN, 1959). Ainda segundo estes autores, a 

extensão do poder de recompensa é específica àquelas áreas dentro das quais 

O poderá recompensar P pela conformidade. O uso de recompensas para 

mudar os sistemas dentro da extensão do poder de recompensa tende a 

aumentar o poder de recompensa através do aumento da probabilidade ligada 

a promessas futuras. Entretanto, tentativas infrutíferas de exercício do poder de 

recompensa fora do escopo do poder tenderiam a diminuir o poder. Por 

exemplo, se O oferece recompensa a P para este desempenhar um ato 

impossível, isso reduzirá, para P, a probabilidade de receber futuras 

recompensas prometidas por O. 

Para French e Raven (1959), poder coercitivo é parecido com o de 

recompensa, pois envolve a habilidade de O de manipular a obtenção de 

recursos. O poder coercitivo de O/P deriva da expectativa, por parte de P, de 

que ele será punido por O se falhar em agir em conformidade ao esforço de 

influência de O. Assim, as valências negativas existirão em dadas áreas do 

espaço de vida de P, correspondendo à ameaça de punição de O. A força do 

poder coercitivo é dependente da magnitude da capacidade negativa da 

ameaça de punição multiplicada pela probabilidade percebida de que P pode 

evitar a punição agindo em conformidade. O poder coercitivo, inclusive, leva à 

mudança dependente e o grau de dependência varia conforme o nível de 

observância da conformidade de P. Para Galbraith (1986), o poder coercitivo 

esmaga o indivíduo com algo suficientemente doloroso, física ou 

emocionalmente, para fazê-lo renunciar à sua própria vontade ou preferência a 

fim de evitar o sofrimento.  
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Para French e Raven (1959), ainda existe alguma dificuldade na 

efetuação de distinções entre o poder de recompensa e o poder coercitivo. A 

sonegação de recompensa é realmente equivalente a uma punição? A 

sonegação de uma punição é equivalente a uma recompensa? A resposta 

pode ser do tipo psicológica – depende da situação que existe para P. Mas 

ordinariamente pode-se responder a estes questionamentos na afirmativa; para 

P, receber a recompensa é uma valência positiva assim como o é o alívio de 

parar de sofrer. Há algumas evidências de que a conformidade com as normas 

do grupo a fim de ganhar aceitação (poder de recompensa) deve ser 

diferenciada da conformidade como meio de prevenir a rejeição (poder 

coercitivo). 

Neste sentido Galbraith (1986), defende que a característica mais marcante 

tanto do poder coercitivo quanto do poder compensatório é a sua objetividade 

ou visibilidade. Aqueles que aceitam a vontade de outros estão conscientes de 

fazê-lo, agem em consequência de um cálculo razoavelmente deliberado de 

que é o melhor procedimento, ou melhor, por causa da oferta de algum 

específico „toma-lá-dá-cá‟ para sua submissão. E aqueles que o exercem 

também o fazem intencionalmente. Complementa que a diferença entre poder 

coercitivo e o poder recompensa é que o poder coercitivo obtém a submissão 

pela promessa ou realidade de uma punição e o poder de recompensa pela 

promessa ou realidade de um benefício. 

French e Raven (1959) definem poder de legitimidade como aquele 

poder que deriva de valores internalizados em P que ditam que O tem um 

direito legítimo de influenciar P, e que P tem uma obrigação de aceitar essa 

influência.  Os autores destacam que o poder de legitimidade é muito similar à 

noção de legitimidade de autoridade que tem sido explorada longamente por 

sociólogos, particularmente Weber (1991). Contudo, poder de legitimidade nem 

sempre é uma relação de funções, porém em todos os casos, a noção de 

legitimidade envolve algum tipo de código ou padrão, aceito pelo indivíduo, por 

virtude da qual o agente externo pode afirmar seu poder.  

Neste sentido, Galbraith (1986) afirma que a aceitação da autoridade, a 

submissão à vontade alheia, torna-se a preferência mais alta daqueles que se 
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submetem. Esta preferência pode ser deliberadamente cultivada pela 

persuasão ou pela educação, ou pode ser ditada pela própria cultura; assim, a 

submissão seria considerada normal, apropriada e tradicionalmente correta. O 

autor explica que enquanto o poder coercitivo e o poder de recompensa são 

visíveis e objetivos, o poder de legitimidade ou condicionado, em contraste, é 

subjetivo, nem os que o exercem, nem os que se sujeitam a ele estão 

necessariamente sempre cientes de que ele está sendo exercido. 

No contexto organizacional o poder legítimo é o poder inerente ao título 

de supervisor. Ele deriva da crença dos funcionários de que o supervisor tem o 

direito legítimo ou a autoridade para estar no comando. Grande parte da força 

deste poder é resultado dos valores do subordinado a respeito dos direitos do 

supervisor (SPECTOR, 2005). Portanto, o poder de legitimidade em uma 

organização formal está mais para um relacionamento entre cargos do que 

entre pessoas. E a aceitação de um cargo como correto é uma base para o 

poder de legitimidade, um juiz tem o direito de cobrar multas, um chefe deve 

designar trabalhos, a um padre é justo prescrever crenças religiosas, e é 

prerrogativa de um gerente tomar certas decisões. Entretanto, o poder de 

legitimidade envolve o direito percebido de uma pessoa ocupar o cargo 

(FRENCH; RAVEN, 1959). 

O novo estado do sistema que resulta do poder de legitimidade 

comumente tem alta dependência em O, ainda que possa se tornar 

independente. Entretanto, o grau de dependência não está relacionado ao nível 

de observância. Desde que o poder de legitimidade seja baseado nos valores 

de P, a fonte das forças induzidas por O incluem ambos os valores internos de 

O. A indução de O serve para ativar os valores e relacioná-los ao sistema que 

é influenciado, mas, subsequentemente, o novo estado do sistema pode se 

tornar diretamente dependente dos valores sem a mediação de O (FRENCH; 

RAVEN, 1959). 

Quanto ao alcance, as áreas nas quais o poder de legitimidade pode ser 

exercido são geralmente especificadas junto com a designação desse poder. 

Uma descrição de cargo, por exemplo, especifica usualmente atividades de 

supervisão e também designa a pessoa a qual o detentor do emprego é 
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responsável pelos deveres descritos. A tentativa de uso do poder de 

legitimidade que esteja fora do alcance do poder de legitimidade poderá 

diminuir esse mesmo poder da figura de autoridade. Tais usos de poder que 

não são legítimos diminuirão, ainda, a atratividade de O (FRENCH; RAVEN, 

1959). 

Para French e Raven (1959) o poder de referência de O sobre P é 

pautado na identificação de P em relação a O. Identificação é intendida como o 

sentimento de unicidade de P com O, ou um desejo por tal identidade. Se O é 

uma pessoa para qual P está altamente atraído, P terá um desejo de se tornar  

próximo de O. Se O é um grupo atraente, P terá um desejo de associação ou 

um desejo de se juntar. Se P já é um associado próximo a O, ele desejará  

manter este relacionamento. A identificação de P para com O pode ser 

estabelecida ou mantida se P se comportar, acreditar e perceber da forma que 

O faz. Portanto, O tem a habilidade de influenciar P, ainda que P possa não 

estar consciente deste poder de referência e quanto maior a identificação de P 

em relação a O, maior será o poder de referência de O/P. 

O novo estado de um sistema produzido por um poder de referência 

pode ser dependente ou independente de O; mas o nível de dependência não 

é afetado pelo nível de observância a O. Na realidade, P muitas vezes não está 

a par conscientemente do poder de referência que O exerce sobre ele. Há 

provavelmente uma tendência para algumas destas mudanças dependentes 

tornarem-se independentes de O muito rapidamente (FRENCH; RAVEN, 1959). 

No contexto organizacional o poder de referência é reconhecido na 

medida em que os subordinados se identificam com os chefes, o subordinado 

poder ser influenciado pelo supervisor que admira e goste (SPECTOR, 2005). 

Raven (1993) ao rever o poder de referência afirma que um subordinado pode 

fazer o que o seu supervisor pede porque ele é alguém admirável e desejável, 

ou quem sabe, o subordinado pode aspirar ser supervisor um dia. 

Para French e Raven (1959) a força do poder de perícia de O/P varia 

com a extensão do conhecimento ou percepção que P atribui a O dentro de 

uma dada área. Provavelmente P avalia a perícia de O em relação ao próprio 

conhecimento que detém, bem como em relação a um padrão absoluto. Em 
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quaisquer dos casos o poder de perícia resulta na influência social primária 

sobre a estrutura cognitiva de P e provavelmente não sobre outros tipos de 

sistema. 

No contexto organizacional, segundo Spector (2005), o poder de perícia, 

chamado também de poder da experiência é baseado na percepção de que o 

supervisor detém o conhecimento. Um subordinado provavelmente seguirá as 

diretrizes de um superior hierárquico que ele acredita ter um grande 

conhecimento sobre o trabalho em questão. Krausz (1991) afirma que o poder 

de perícia, que também é chamado de poder do conhecimento, gera 

credibilidade profissional, respeito e intensificação da potência dos atos 

influenciais sem a necessidade da subordinação coercitiva, contribuindo para o 

crescimento do subordinado que aceita voluntariamente essas influências. 

O poder de perícia produzirá uma nova estrutura cognitiva que é 

dependente inicial e relativamente de O, mas a influência informacional 

produzirá uma estrutura mais independente. A primeira é mais provável de ser 

tornar mais independente no passar do tempo. Em ambos os casos o grau de 

dependência sobre O não é afetado pelo nível de observância (FRENCH; 

RAVEN, 1959). 

Apesar de alguns autores adotarem seis bases de poder (DELA 

COLETA A., DELA COLETA F; RODRIGUES e ASSMAR, 2003), a grande 

maioria dos estudiosos adota o modelo das cinco bases de poder de French e 

Raven (como por exemplo: COSTA; MARTINS, 2011; MARTINS; 

GUIMARÃES, 2007; RAHIM, 2004), acatando o argumento de que a base 

informacional seria dependente das outras e que, portanto, não poderia ser 

tratada no mesmo nível das outras cinco. 

Para French e Raven (1959) a influência do conteúdo de uma 

comunicação sobre uma opinião é presumivelmente uma influência secundária 

produzida após a influência primária (por exemplo, a aceitação da informação). 

Desde que o poder é aqui definido em termos de mudanças primárias, a 

influência do conteúdo sobre uma opinião relacionada não é um caso de poder 

de perícia como foi definido, mas de aceitação inicial de que a validade do 

conteúdo parece estar baseada no poder de perícia ou no poder de referência. 
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Em outros casos, contudo, os assim chamados fatos podem ser aceitos como 

auto-evidências, pois se encaixam dentro da estrutura cognitiva de P; se essa 

aceitação interpessoal de verdade do fato é independente da relação mais ou 

menos duradoura entre O e P, então a aceitação de P do fato não é uma 

atualização do poder de perícia. Assim os autores distinguem entre poder de 

perícia baseado na credibilidade de O e a influência informacional que é 

baseada em características do estímulo, tais como a lógica do argumento ou 

dos “fatos auto-evidentes”.  

O próprio Raven (1993) explica que ele e French discerniram que havia 

duas importantes dimensões determinantes na forma de influência ou 

condescendência: (a) dependência social e (b) a importância da vigilância e 

que a influência informacional não se caracterizava em nenhuma das duas 

dimensões, portanto descaracterizando-a como base de poder, conforme se 

verifica no Quadro 1. 

Quadro 1- As bases de poder e a influência informacional 

Base do Poder Dependência social de 

mudança 

Importância da 

vigilância 

Coerção Socialmente dependente Importante 

Recompensa Socialmente dependente Importante 

Legitimidade Socialmente dependente Sem importância 

Perícia Socialmente dependente Sem importância 

Referência Socialmente dependente Sem importância 

Informacional Socialmente independente Sem importância 

 

2.1.4.1- A proposta de Raven de 1993 

Raven, (1993), apresentou uma nova proposta para uma melhor 

compreensão das bases de poder. O autor, além de incluir a base de poder 

informacional, subdividiu as outras cinco bases. Em relação aos poderes de 

recompensa e de coerção, subdividiu-as em impessoais e pessoais. 

Impessoais são aquelas recompensas ou punições consideradas tangíveis, tais 

como conceder ou retirar benefícios, aumento de salário e promoção. As 

pessoais estão ligadas diretamente às pessoas e são intangíveis; exemplos 
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delas são elogios e reprovações. Portanto, surgiram as bases de poder de 

recompensa pessoal e recompensa impessoal e as bases de poder de coerção 

pessoal e coerção impessoal. Propôs ainda que o poder legítimo possa ser 

subdividido em quatro de formas distintas: a primeira seria a legitimidade de 

compensação que parte do pressuposto de que, se pessoa foi de alguma 

maneira prejudicada, ela tem o direito legítimo de ser compensada por aquele 

que a prejudicou, a segunda forma é a reciprocidade que parte do princípio de 

troca de benefícios, ou seja, o dever de retribuição àquele que lhe prestou um 

benefício e a terceira forma que seria a equidade que parte da ideia de que as 

compensações recebidas devem ser proporcionais ao mérito de cada indivíduo, 

envolvendo a noção de justiça e a última forma a denominada legitimidade de 

responsabilidade que parte do pressuposto de que as pessoas mais 

favorecidas têm o dever de prestar auxílio aos mais fracos.  

Raven (1993) entende que o poder de referência pode ser positivo ou 

negativo. O poder de referência é positivo, quando gera no influenciado o 

desejo de comportar-se como o agente influenciador devido a sua identificação 

com ele e negativo, quando o influenciado reage com desconfiança em relação 

ao agente influenciador e faz o contrário do pretendido por ele. Raven (1993) 

afirma que o poder de perícia também pode ser positivo e negativo. O poder de 

perícia é positivo quando a especialidade do agente influenciador é 

reconhecida pelo influenciado e negativo, quando o conhecimento do agente 

de poder fica abaixo das expectativas daquele.  

Por fim, Raven (1993) defendeu que o poder de informação pode ser da 

forma direta ou indireta. A informação direta é aquela que o agente 

influenciador apresentada diretamente ao agente influenciado e a indireta é 

aquela que é apresentada através de dicas ou sugestões do agente. Essas 

subdivisões propostas por Raven (1993) estão expostas no Quadro 2. 
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Quadro - 2 Subdivisões das Bases de Poder propostas por Raven 1993 

Bases de Poder Subdivisões 

Recompensa Recompensa pessoal 

Recompensa impessoal 

Coerção Coerção pessoal 

Coerção impessoal 

Legitimidade Legitimidade de compensação 

Legitimidade de reciprocidade 

Legitimidade de equidade 

Legitimidade de responsabilidade 

Referência Referência positiva 

Referência negativa 

Perícia Perícia positiva 

Perícia negativa 

Informacional Informação direta 

Informação indireta  

 

2.1.5- Estudos Empíricos sobre Bases de Poder 

Embora pesquisa realizada nas bases APA (American Psichological 

Association), SciELO e Google Acadêmico não tenha encontrado nenhum 

estudo que relacionasse bases de poder social com as variáveis resiliência e 

engajamento no trabalho, é importante registrar pesquisas encontradas que 

tratam da variável bases de poder social com outras variáveis do 

comportamento organizacional. Neste sentido, Rahin (2004) testou por meio de 

equações estruturais o modelo das bases de poder de supervisão de French e 

Raven (coerção, recompensa, legitimidade, perícia e referência), estratégias de 

gerenciamento de conflitos com supervisores (resolução de problemas e 

barganha) e propensão ao abandono de emprego. O estudo intercultural foi 

realizado em quatro países: Estados Unidos (n=245), Grécia (n = 244), Coréia 

do Sul (n= 250) e Bangladesh (n= 250). Os resultados indicam que o poder 

coercitivo estava associado positivamente com o poder de perícia em todos os 

quatro países e era associado com o poder referencial em Bangladesh e na 

Grécia; o poder de legitimidade estava associado positivamente com o poder 

de perícia em todos os quatro países, mas era associado positivamente com o 

poder referencial nos Estados Unidos. Em todos os quatro países, o poder de 
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perícia era associado positivamente com o poder referencial, que, por sua vez, 

era associado positivamente com a resolução de problemas e associado 

negativamente com a barganha. A resolução de problemas era associada 

positivamente à propensão ao abandono de emprego e a barganha era 

negativamente associada ao mesmo item nos Estados Unidos e Grécia, mas 

não na Coréia do Sul e Bangladesh. Os resultados gerais foram similares nos 

dois países individualistas – Estados Unidos e Grécia, bem como nos dois 

países coletivistas – Coréia do Sul e Bangladesh, mas os resultados foram bem 

diferentes entre esses dois grupos específicos de países.  

Dela Coleta et al. (2005) buscaram identificar se as bases de poder 

utilizadas pelos professores universitários influenciavam o comportamento dos 

estudantes. Este estudo utilizou as bases de poder propostas por Raven (1999) 

que conta com a informação como a sexta base de poder e as subdivisões já 

apresentadas. Os resultados demonstram que nenhuma das bases do poder 

influencia significativamente o comportamento dos alunos, mas aponta que os 

professores que utilizam as bases de poder de recompensa pessoal, 

referência, especialização e informação são vistos como mais apoiadores, 

comprometidos e competentes. 

Martins e Guimarães (2007) testaram a predição de comprometimento 

organizacional e de comprometimento com a equipe pelos tipos de bases de 

poder do supervisor e pelos os tipos de conflitos intragrupais na equipe de 

trabalho. Os resultados, segundo Martins e Guimarães (2007), demonstraram o 

impacto que os diferentes tipos de bases de poder utilizados pelo supervisor 

têm sobre o vínculo que o indivíduo estabelece com a organização. Os 

resultados deste estudo permitiram afirmar que o tipo de base de poder 

utilizado pelo supervisor no dia-a-dia parece decisivo no desenvolvimento dos 

focos de comprometimentos afetivos no trabalho, tanto com a organização, 

quanto com a equipe. Os resultados deste estudo confirmam ainda que os tipos 

de poder de perícia e recompensa são benéficos para o subordinado, para a 

equipe e para a organização, corroborando achados de outros estudos. 

Confirmaram também que o tipo de conflito de relacionamento é disfuncional 

para todas as perspectivas do comprometimento afetivo (MARTINS; 

GUIMARÃES, 2007).  
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Porto et. al. (2010) realizaram estudo que teve como objetivo identificar 

as relações entre as bases do poder do supervisor e o comprometimento 

organizacional afetivo dos colaboradores em micro, pequenas, médias e 

grandes empresas de João Pessoa na Paraíba. A amostra foi composta por 

113 colaboradores de empresas do setor de Comércio ou Serviço, com a 

maioria do gênero feminino (73,2%) e com idade variando de 16 a 58 anos (M 

= 31,44; DP = 8,5). Como resultado, notou que há uma correlação positiva 

entre a base de poder legítimo do supervisor e o comprometimento 

organizacional afetivo. Isso significa dizer que quanto maior a base de poder 

legítimo do supervisor, maior o comprometimento organizacional afetivo do 

colaborador na organização. 

Costa e Martins (2011) realizaram outro estudo que relacionou bases de 

poder com conflito grupal. O estudo propôs-se a identificar relações de 

predição entre as percepções que profissionais da enfermagem possuem sobre 

conflitos presentes em seu grupo de trabalho e sobre as bases de poder 

utilizadas pelos médicos com os quais trabalham, sobre seu estresse 

ocupacional. Os resultados deste estudo identificaram que a percepção de 

conflito intragrupal é um preditor de estresse ocupacional para profissionais de 

enfermagem. Identificou-se também a participação de conflito de tarefa como 

antecedente de estresse, sendo que o conflito de relacionamento não teve 

relação significativa com estresse. Concluíram também que, para os 

participantes deste trabalho, a base de coerção exercida pelos médicos prediz 

estresse em profissionais de enfermagem, embora a base percebida como a 

mais utilizada pelos médicos tenha sido a de poder legítimo (COSTA; 

MARTINS, 2011). 

Exposta a taxionomia das bases de poder de French e Raven (1959) e 

sua evolução conceitual ao longo do tempo, este texto abordará a seguir a 

segunda variável a ser estudada, o engajamento no trabalho. 
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2.2- ENGAJAMENTO NO TRABALHO  

 

2.2.1 Evolução Histórica 

Antes da segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos da América 

(EUA), a grande maioria dos psicólogos se dedicava às pesquisas acadêmicas 

e uma pequena parte trabalhava em três outras grandes frentes, sendo a 

primeira, curar as doenças mentais. Nesta frente, na maioria das vezes os 

psicólogos assumiam apenas a tarefa de realizar os testes, deixando a terapia 

para os psiquiatras. A segunda grande frente era tornar a vida das pessoas 

mais satisfatórias e plenas, nesta tarefa trabalhavam os psicólogos que 

atuavam nas indústrias, nos quartéis e nas escolas. A terceira grande frente de 

trabalho dos psicólogos era a de identificar e potencializar os talentos dos 

indivíduos, na qual as atividades básicas eram as de acompanhar o 

desenvolvimento de crianças com quociente intelectual (QI) extremamente alto. 

Porém, com o fim da guerra, uma questão foi colocada nos EUA: quem vai 

cuidar dos soldados veteranos que lutaram pelos ideias da nação? Como 

naquele momento não havia psiquiatras suficientes, não havia tempo para sua 

formação e também não havia dinheiro, pois boa parte do orçamento fora 

utilizado na própria guerra, a alternativa da Veterans Administration Act 1946 

foi a de criar um quadro de psicólogos, através de bolsas em nível de pós-

graduação, para trabalhar em conjunto com os psiquiatras na prescrição de 

terapias com o objetivo de tratar os veteranos de guerra com problemas 

psicológicos (SELIGMAN, 2004). 

Como consequência dos bons resultados, muitos psicólogos começaram 

a tratar de não-veteranos, atendendo a clientes particulares e recebendo das 

empresas de seguros. Esses psicólogos passaram a ser chamados de 

psicoterapeutas e a psicologia passa a ser praticamente sinônimo de 

tratamento de doença mental. Em 1947, o Congresso Americano criou o 

National Institute of Mental Health – Instituto Nacional de Saúde Mental 

(SELIGMAN, 2004). 
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Como consequência positiva do enfoque na doença mental, o 

diagnóstico e o seu tratamento avançaram muito durante a segunda metade do 

século XX. Atualmente, os psicólogos conseguem delimitar conceitos antes 

confusos, como depressão, esquizofrenia e alcoolismo, com precisão 

considerável e a ciência já sabe como esses transtornos se desenvolvem pela 

vida toda, conhece seus aspectos genéticos, sua bioquímica e suas causas 

psicológicas. Porém, como consequência negativa, naquele período, as duas 

outras frentes de trabalho: melhorar a vida das pessoas e estimular os talentos 

foram praticamente esquecidas (SELIGMAN, 2004). No entanto, parece que os 

tempos mudaram, desde o início deste século, mais atenção é dada ao que foi 

chamado de psicologia positiva: o estudo científico da força humana e do bom 

funcionamento. Esta abordagem é considerada para complementar o enfoque 

tradicional da psicologia sobre a psicopatologia, a doença, perturbação e o mau 

funcionamento (SCHAUFELI; BAKKER, 2003).  

A ciência e aplicação prática da psicologia positiva estão direcionadas 

para a identificação e compreensão das qualidades e virtudes dos seres 

humanos, bem como para a orientação e ajuda no sentido de que as pessoas 

tenham uma vida mais feliz e produtiva. (SNYDER; LOPEZ, 2009). Neste 

sentido, os pesquisadores que investigavam a síndrome de burnout 

começaram a prestar mais atenção também aos aspectos positivos do ser 

humano e passaram a analisar os trabalhadores que apresentavam resultados 

opostos ao do burnout, dando início ao estudo do engajamento no trabalho 

(MASLACH; SCHAUFELI; LEITER, 2001). Para contextualizar, descreve-se, a 

seguir, o conceito de burnout. 

Os anos 1970 representam um período significativo no desenvolvimento 

do conceito de burnout. O primeiro simpósio sobre o burnout foi apresentado 

na APA – (American Psychological Association) de 1977, onde Freudenberger, 

Pines, Maslach e outros descreveram suas ideias e conclusões de pesquisas 

(MASLACH; JACKSON, 1984). Para Maslach, et. al (2001) burnout é uma 

síndrome relacionada exclusivamente às condições de trabalho, sendo uma 

resposta a um estado prolongado e crônico de estresse laboral, caracterizada 

por: esgotamento (exaustão emocional), desumanização (cinismo - 

despersonalização) e reduzida realização pessoal no trabalho.  
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Existem duas linhas de pensamento sobre a relação entre o 

engajamento no trabalho e burnout. A primeira abordagem de Maslach e Leiter 

(1997) assume que o engajamento e o burnout constituem polos opostos de 

um continuo de trabalho relacionado com o bem-estar, com o burnout 

representando o polo negativo e o engajamento o polo positivo. Para Maslach e 

Leiter (1997), engajamento de trabalho é exatamente o oposto de burnout, e 

deve ser medido através da mesma escala. Estes autores definem burnout em 

termos de cinismo, exaustão e eficácia profissional reduzida enquanto 

engajamento é caracterizado por energia, envolvimento e eficácia. No enfoque 

de Maslach e Leiter, estes três aspectos do engajamento constituem os 

opostos dos três aspectos correspondentes de burnout. 

A segunda abordagem sobre engajamento no trabalho, de Schaufeli e 

Bakker (2003), considera que burnout e engajamento são constructos 

independentes e não podem ser avaliados pelo mesmo instrumento. O fato de 

o burnout e o engajamento serem avaliados pelo mesmo questionário tem pelo 

menos duas importantes consequências negativas. Em primeiro lugar, não é 

plausível esperar que ambos os conceitos sejam perfeitamente correlacionados 

(inversamente) e em segundo lugar, a relação entre ambos os constructos não 

pode ser empiricamente estudada quando eles são medidos com o mesmo 

instrumento. Embora os empregados experimentem engajamento no trabalho e 

burnout como estados psicológicos opostos, em que o primeiro tem uma 

qualidade positiva e o último negativa, ambos devem ser considerados como 

independentes um do outro. Para Schaufeli e Bakker (2003), isto significa que, 

pelo menos teoricamente, um empregado que não está exausto, pode ter uma 

alta ou baixa pontuação em relação à sua realização pessoal, como também, 

um trabalhador que tem boa dedicação ao trabalho pode ter pontuação alta ou 

baixa em burnout. 

Além disso, o oposto direto do terceiro aspecto do burnout – ineficácia 

profissional (ou baixa realização profissional) – não está incluído no conceito de 

engajamento proposto por Schaufeli e Bakker (2003). Há duas razões para 

isso, primeiramente, há várias evidências empíricas de que a exaustão e a 

desumanização constituem-se como o centro do burnout, enquanto a falta de 

eficácia profissional não desempenha um papel tão proeminente. Em segundo 
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lugar, encontrou-se em entrevistas e discussões com trabalhadores e 

supervisores, que mais do que eficácia, o engajamento no trabalho é 

caracterizado particularmente pela pessoa estar imersa e envolvida em seu 

trabalho, um estado que é denominado absorção. A absorção é um aspecto 

distinto do engajamento no trabalho que não é considerado o oposto da 

ineficácia profissional. Neste sentido, os três aspectos constituintes do 

engajamento no trabalho são: vigor, dedicação e absorção (SCHAUFELI; 

BAKKER, 2003). 

  2.2.2- Conceito e Dimensões de Engajamento no Trabalho 

Engajamento no trabalho é definido como um estado afetivo-inspirador 

persistente, patente e positivo de realização dos empregados (LLORENSL et 

al., 2007). Porém, o conceito mais difundido na literatura é o de que se trata de 

um constructo motivacional positivo, caracterizado por vigor, dedicação e 

absorção, sempre relacionado ao trabalho, o qual implica sentimento de 

realização, envolve estado cognitivo positivo, é persistente no tempo, 

apresentando, assim, natureza motivacional e social (SCHAUFELI; BAKKER, 

2003; LLORENS et al., 2007).  

Vigor é a dimensão caracterizada por altos níveis de energia, 

persistência, desejo de se esforçar no trabalho e resistência mental nas 

atividades laborais (SCHAUFELI; BEKKER; SALANOVA, 2006). Para 

Gonzalez-Romá et.al. (2006), vigor refere-se aos altos níveis de energia e da 

superação mental do trabalhador, à voluntariedade ao investir esforços no 

trabalho, à habilidade de não ser desgastado facilmente e à persistência face 

às dificuldades.  

Dedicação, a segunda dimensão do engajamento para Bakker et al. 

(2006), é um estado de concentração integral na realização do trabalho; é a 

sensação de se deixar “levar” pelo trabalho, de adotar objetivos de realização, 

de ser inspirado e ter orgulho do trabalho, de sentir-se desafiado, de ver 

significado nas atividades realizadas e de entusiasmo pelo que faz (BAKKER; 

EMMERIK; EUWEMA, 2006). Para Gonzalez-Romá et.al. (2006), a dedicação 

refere-se a uma participação forte nos locais de trabalho, acompanhada por 
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sentimentos de entusiasmo e de significado, assim como de um sentido de 

orgulho e de inspiração.  

A terceira dimensão, absorção implica estar plenamente concentrado e 

feliz na realização do trabalho, sentir que o tempo passa “voando” e ter   

dificuldade em se desligar do trabalho (BAKKER;  et al., 2006). Para Gonzalez-

Romá et.al. (2006), a absorção refere-se a um estado em que os indivíduos 

estão concentrados inteiramente em suas atividades, possuindo a sensação de 

que o tempo passa rapidamente e apresentando dificuldade de desapegar-se 

do trabalho. 

Ao analisar as três dimensões, Snyder e Lopez (2009) afirmaram que o 

engajamento no trabalho tem semelhanças com o conceito de fluxo (Flow) de 

Csikszentmihalyi (1990), pois no estado de fluxo, o trabalhador pode ficar tão 

absorto e envolvido nas tarefas de trabalho que perde a noção de tempo 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1990; CSIKSZENTMIHALYI; ABUHAMDEH; 

NAKAMURA, 2005). Para um melhor entendimento desta afirmação, se faz 

necessário apresentar brevemente o conceito de fluxo e a análise quanto a 

proximidade com o conceito de engajamento, depois do qual se voltara a 

abordar engajamento, apresentando alguns estudos empíricos sobre o 

fenômeno. 

2.2.3- Flow e Engajamento no Trabalho 

O conceito de flow emergiu no decorrer de um quarto de século atrás 

como resultado de uma série de estudos do que era inicialmente chamado de 

atividades autotélicas, definidas como um fim (telos) que o próprio indivíduo se 

impõe, como coisas que as pessoas parecem fazer em prol da própria 

atividade autotélica (CSIKSZENTMIHALYI, 1998). Csíkszentmihalyi estabelece 

uma distinção entre sucesso e realização, apontando que a sensação de 

realização vem de dentro, e se orienta para um objetivo que o próprio indivíduo 

se coloca, sendo, portanto autotélica e gerando felicidade. Por outro lado, o 

sucesso, se orienta “para fora”, para aquilo que impressiona os outros, gerando 

a sensação de sucesso.  
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Csíkszentmihalyi (1998) questiona porque as pessoas desempenham 

atividades de longa duração, difíceis e frequentemente perigosas pelas quais 

elas não recebem recompensas extrínsecas discerníveis. Sua conclusão básica 

foi de que, em todos os vários grupos estudados, os entrevistados relataram 

uma experiência subjetiva que eles gostaram tanto que estavam dispostos a ir 

a maiores distâncias para experimentar novamente. Isso eventualmente é 

denominado de “experiência de fluxo”, pois ao descrever como se sentiam 

quando a atividade corria bem, muitos usaram a metáfora de uma corrente que 

os levava sem que fizessem esforço algum (CSIKSZENTMIHALYI, 1998;  

CSIKSZENTMIHALYI et. al, 2005). 

Portanto, para Csikszentmihalyi (1990) e Csikszentmihalyi et. al (2005), 

fluxo é um estado subjetivo que as pessoas relatam quando estão envolvidas 

por completo em algo a ponto de esquecer o tempo, fadiga e tudo mais exceto 

a atividade em si. É isso que os seres humanos sentem quando, por exemplo, 

leem um romance bem elaborado, jogam um bom jogo ou participam de uma 

conversa estimulante. A característica definidora do fluxo é um envolvimento 

experimental intenso em atividades de momento a momento. A atenção é 

inteiramente investida na tarefa realizada e nas funções da pessoa em sua 

mais completa capacidade. O envolvimento experimental intenso do fluxo é 

responsável por três características subjetivas adicionais comumente relatadas: 

a fusão de ação e consciência, um sentido de controle e um senso alterado de 

tempo (CSIKSZENTMIHALYI, 1990; CSIKSZENTMIHALYI et. al 2005). 

A opção de configuração da consciência é uma revisão caótica das 

coisas que alguém teme ou deseja, resultando em um estado fenomenológico 

que é intitulado de “entropia psíquica”. Durante o fluxo, recursos de atenção 

são inteiramente investidos na tarefa realizada, de modo que objetos além da 

interação imediata geralmente falham em entrar no consciente. Durante o fluxo 

o ser humano experimenta tipicamente um sentido de controle – ou mais 

precisamente, uma falta de ansiedade em relação à perda de controle que é 

típica de diversas situações na vida cotidiana, a preocupação de quando 

podem ter sucesso no que fazem – no emprego, em relacionamentos, até 

mesmo atravessando uma rua movimentada – é uma das maiores fontes de 

entropia psíquica do dia a dia e sua redução durante o fluxo é uma das 
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principais razões para a experiência se tornar agradável e, por conseguinte, 

recompensadora. Por fim, durante o fluxo, a atenção é tão completamente 

investida na atividade do momento a momento que sobra pouco para devotar 

em direção aos processos mentais que contribuem para a experiência da 

duração e a sensação é de que o tempo passa mais rápido que o normal 

(CSIKSZENTMIHALYI et. al, 2005). 

O conceito de flow e o conceito de engajamento no trabalho são tão 

próximos que o termo engajamento tem sido utilizado frequentemente para 

definir flow, “engajamento está ligado a uma posição de entrega: entregar-se 

completamente, sem se dar conta do tempo, e perder a consciência de si 

durante uma atividade envolvente” (SELIGMAN, 2011, p.22). Essa proximidade 

pode ter sido derivada da alteração proposta por Schaufeli e Bakker (2003), 

pois o conceito de engajamento no trabalho começou a ser estudado como 

sendo o contrário de burnout que por definição de Maslach, et. al (2001) é uma 

síndrome relacionada exclusivamente às condições de trabalho, sendo uma 

resposta a um estado prolongado e crônico de estresse laboral. Este conceito 

foi aprimorado por Schaufeli e Bakker (2003), que consideraram que burnout e 

engajamento são constructos independentes. Os argumentos trazidos por 

Schaufeli e Bakker (2003) no sentido de separar os dois construtos foram: 1- 

não era funcional medir burnout e engajamento na mesma escala e; 2- o 

oposto direto do terceiro aspecto do burnout – ineficácia profissional (ou baixa 

realização profissional) – não está incluído no conceito de engajamento 

proposto por Schaufeli e Bakker (2003) tendo sido substituído pelo fator 

absorção. Esta alteração pode ter distanciado o conceito de burnout do 

conceito de engajamento, pois, segundo Tamayo e Tróccoli (2009) aspectos da 

ineficácia profissional ou baixa realização profissional, estão ligados ao 

ambiente de trabalho, como relacionamento com colegas de trabalho e 

relacionamento com a chefia.  

O resultado desta alteração pode ter sido a aproximação do conceito de 

engajamento com o conceito de flow (fluxo) de Csikszentmihalyi (1990), que 

afirma que no estado de fluxo, o trabalhador pode ficar tão absorto e envolvido 

nas tarefas de trabalho que perde a noção de tempo. 
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2.2.4- Estudos Empíricos sobre Engajamento no Trabalho 

Bakker et al. (2006), realizaram um estudo que teve por objetivo 

investigar a intersecção entre burnout e engajamento no trabalho entre 2.229 

policiais da Guarda Real Holandesa, trabalhando em uma das 85 equipes. Os 

autores desenvolveram a hipótese de que ambos os estados podem 

transferidos das equipes para os indivíduos membros da equipe. Após 

acompanhar demandas e recursos dos indivíduos membros, os resultados da 

análise multinível confirmam esse fenômeno de intersecção mostrando que 

burnout e engajamento no trabalho no nível da equipe são relacionados ao 

burnout individual dos membros da equipe e ao engajamento dos indivíduos no 

trabalho. Os resultados indicam também que os agentes policiais que 

trabalham em times que foram caracterizados por uma elevada prevalência de 

burnout desenvolveram sentimentos de exaustão e atitudes negativas em 

relação seu trabalho (o cinismo) e próprios (reduzida eficácia profissional). 

Estes resultados são consistentes com estudos anteriores sobre o cruzamento 

de burnout no trabalho (Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2003; Bakker & 

Schaufeli, 2000). Além disso, os resultados completam a visão tradicional de 

que a causa raiz de burnout reside nas relações das chefias para com os 

empregados, sugerindo que os colegas de trabalho também desempenham um 

papel importante na o desenvolvimento desta sindrome.  

Gonzalez-Romá et al. (2006), realizaram pesquisa para verificar se os 

opostos conceituais de exaustão emocional e cinismo (as dimensões centrais 

do burnout) eram vigor e dedicação (as dimensões essenciais de 

engajamento).  Testaram esta proposição para verificar se dois conjuntos de 

itens, exaustão/vigor e cinismo/dedicação, resultavam em duas distintas 

dimensões (isto é, da energia e de identificação, respectivamente). Os 

resultados obtidos por meio do método não paramétrico de escala Mokken, que 

é um procedimento de escala para itens dicotômicos e politômicos, em três 

amostras diferentes (n= 477, 507 e 381) suporta a hipótese: o núcleo do 

burnout e as dimensões do engajamento no trabalho podem ser vistos como 

opostos um do outro ao longo de duas dimensões bipolares distintas chamadas 

de energia e identificação. O primeiro teste verificou que as distribuições 

bivariadas de respostas para os pares de exaustão/vigor e cinismo/dedicação 
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não mostraram a característica de uma forma de relação diagonal linear. Em 

vez disso, as distribuições observadas grosseiramente se aproximaram de uma 

forma triangular. Assim, a hipótese de linearidade da análise de componentes 

principais não pode ser mantida e, por conseguinte, este método é inadequado 

para a análise da estrutura subjacente de conjuntos de itens exaustão/vigor e 

dedicação/cinismo. O segundo teste, utilizando a escala Mokken, um método 

que não assume relações lineares entre os itens, indica que os itens de 

exaustão/vigor foram ajustados em uma dimensão de energia subjacente 

bipolar simples, enquanto o cinismo/dedicação também foram ajustados em 

uma única dimensão bipolar, rotulado identificação. 

Cole, Walter e Bedeian (2012), realizaram uma meta-análise partindo de 

50 amostras para avaliar a extensão em que o burnout e engajamento no 

trabalho dos funcionários são construtos independentes e úteis. Foram 

realizadas análises complementares para examinar as inter-relações entre as 

diferentes dimensões que compõe burnout e engajamento no trabalho. Os 

resultados indicaram que todas as dimensões das correlações estimadas eram 

de moderada a forte em intensidade, indicando significância estatística. A 

média de correlação entre as dimensões de burnout e engajamento foi de -

0,55, com a dimensão ineficácia mais fortemente correlacionada com as três 

dimensões de engajamento (média de rho (ρ) de Spearman= - 0,79). 

Regressões das dimensões de burnout para as de engajamento 

resultaram em coeficientes de correlação múltipla (R) de 0,73 para absorção, 

0,86 para dedicação e 0,85 para vigor. Ou seja as dimensões de burnout  

explicaram 53% da variância de absorção, 74% da variância de dedicação e 

73% da variância de vigor. Resultados da matriz meta-analítica realizada por 

meio de análises fatoriais confirmatórias revelaram que o modelo com melhor 

ajuste apontava que: a) as correlações entre dimensões de burnout e de 

engajamento são relativamente altas, (b) dimensões de burnout e engajamento 

dividem considerável variância entre si, e (c) o modelo de análise fatorial 

confirmatória que permite um compartilhamento de cargas entre burnout e 

engajamento produz melhor ajuste do que o modelo que não permite cargas 

compartilhadas. Isto se dá em função da redundância que existe no principal 

instrumento que mede o engajamento, o (UWES) e a medida de burnout. 
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Assim, esta meta-análise aponta falta de discriminação entre os dois 

construtos. Cole et. al (2012) sugerem que enquanto os pesquisadores não 

consigam definir e medir engajamento como um fenômeno conceitualmente 

independente de outros construtos, o conceito continuará a enfrentar críticas, 

seu progresso científico não acontecerá e a transferência de conhecimentos 

entre cientistas e profissionais será prejudicada.  

 

2.3 – RESILIÊNCIA 

2.3.1- Evolução Histórica 

O termo resiliência vem do latim resilio que significa retornar a um 

estado anterior. Utilizado originalmente na Física e Engenharia, consiste na 

capacidade de um material de absorver energia quando deformado 

elasticamente e devolvê-la quando é cessado o esforço. Para melhor entender 

o conceito, é importante conhecer a definição de deformação elástica e 

deformação plástica. A deformação elástica precede à deformação plástica, é 

reversível, desaparece quando a tensão é removida e é praticamente 

proporcional à tensão aplicada. Já a deformação plástica é provocada por 

tensões que ultrapassam o limite de elasticidade, sendo irreversível porque é 

resultado do deslocamento permanente dos átomos e, portanto não 

desaparece quando a tensão é removida (FERRARO, et al. 2002). 

Em Psicologia, o estudo do fenômeno da resiliência é relativamente 

novo, vem sendo pesquisado há cerca de trinta anos, mas apenas nos últimos 

cinco os encontros internacionais têm trazido este construto para discussão. 

Não existe uma definição exata como na Física ou na Engenharia, e isso é 

compreensível, considerando a complexidade e multiplicidade de fatores e 

variáveis que devem ser levados em conta no estudo dos fenômenos humanos 

(YUNES, 2003). 

Os precursores do termo resiliência na Psicologia são os termos 

invencibilidade ou invulnerabilidade, ainda bastante referidos na literatura. 

Rutter (1985) relata que em 1974, o psiquiatra infantil E. J. Anthony introduziu o 

termo invulnerabilidade na literatura da psicopatologia do desenvolvimento para 



51 

descrever crianças que, apesar de prolongados períodos de adversidades e 

estresse psicológico, apresentavam saúde emocional e alta competência. 

Porém, Rutter (1985) afirma que o termo invulnerabilidade não é o mais 

adequado, pois, parece indicar resistência absoluta e permanente perante o 

estresse, sendo que resiliência indica uma resistência relativa e mutável, 

variando de acordo com as circunstâncias e fases da vida que o indivíduo 

esteja vivendo.  

O ponto de partida para a estruturação do conceito de resiliência foi, 

segundo Melillo e Ojeda (2005), a descoberta de Werner, ocorrida durante um 

prolongado estudo de epistemologia realizado na ilha de Kauai, Havaí. O 

estudo explora o impacto de uma variedade de fatores de riscos biológicos e 

psicossociais, eventos estressantes da vida, e fatores de proteção em 698 

crianças nascidas em 1955, na ilha havaiana de Kauai, nos Estados Unidos 

(WERNER, 2005). 

Werner (2005) explica que por muitos anos, profissionais de saúde 

mental se concentraram quase que exclusivamente nos efeitos negativos dos 

fatores de risco biológicos e psicossociais para reconstruir as histórias de vida 

de indivíduos que apresentavam distúrbios de comportamento persistentes ou 

problemas emocionais sérios. Esta abordagem retrospectiva criou a impressão 

de que um mau resultado do desenvolvimento é inevitável, uma vez que a 

criança foi exposta ao trauma, doença mental dos pais, alcoolismo ou discórdia 

familiar crônica, vivenciou apenas a vida dos "malsucedidos", e não a vida dos 

“bem-sucedidos”. 

Porém, poucos estudos longitudinais têm analisado essas histórias de 

vida durante longos períodos de tempo, ou seja, acompanhar o indivíduo deste 

a infância até a idade adulta. O estudo longitudinal Kauai (WERNER, 2005) 

analisou o desenvolvimento do nascimento até a meia-idade onde uma equipe 

de trabalhadores de saúde mental, pediatras, enfermeiros de saúde pública e 

assistentes sociais acompanhou o desenvolvimento de todas as crianças 

nascidas na ilha, em idades de 1, 2, 10, 18, 32 e 40 anos. Essas idades foram 

determinadas porque representam fases do ciclo de vida, que são críticos para 
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o desenvolvimento da confiança, autonomia, identidade, produtividade e 

intimidade. 

Os resultados encontrados por Werner (2005) mostram que uma em 

cada três dessas crianças cresceu e virou adulto competente, confiante e 

carinhoso. Essas crianças não desenvolveram qualquer comportamento ou 

problemas de aprendizagem durante a infância ou adolescência. Eles 

conseguiram êxito na escola, em casa, conseguiram ter uma boa vida social e 

alcançaram objetivos profissionais. No momento em que atingiram a idade de 

40 anos nenhum desses indivíduos estava desempregado, não tinham tido 

problemas com a lei, e nenhum teve de contar com os serviços sociais. Sua 

realização educacional e profissional eram iguais ou melhores do que as de 

crianças que cresceram em ambientes domésticos mais economicamente 

seguras e estáveis. Sua própria existência desafia o mito de que uma criança 

que é membro de um assim chamado grupo de "alto risco" está destinada a se 

tornar uma perdedora na vida (WERNER, 2005). 

O estudo de Kauai é considerado o pioneiro e ainda um dos principais 

estudos sobre resiliência (MELILLO; OJEDA, 2005). Desde então, inúmeros 

outros estudos foram realizados no mundo todo envolvendo crianças em 

situação de risco psicossocial e resiliência, como exemplo: Cowen e Wyman 

(1998), Rutter e Sroufe (2000), Cecconello e Koller (2000), Ahern et al. (2006), 

Quintana et al. (2007), Cardozo e Alderete (2009) e também várias outras 

pesquisas foram realizadas em grupos diversos, tais como idosos: Laranjeira 

(2007), Resende et al. (2010), mulheres: Todd e Worell (2000), Gomes, 

Rabinovich e Bastos (2005), trabalhadores: Rudnick (2007), Barlach, Limongi-

França e Malvezzi (2008) entre outros. 

Porém, na medida em que as pesquisas empíricas aumentam, inúmeras 

críticas são feitas quanto à ambiguidade das definições, quanto à terminologia 

central, quanto à heterogeneidade dos riscos vividos e sobretudo sobre a 

competência alcançada pelos indivíduos vistos como resilientes (LUTHAR; 

CICCHETTI; BECKER, 2000).  

2.3.2 – Conceito de Resiliência 
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Resiliência é vista como um construto novo e que ainda não está 

totalmente desenvolvido, portanto, ainda reúne inúmeras controvérsias 

conceituais.  Rutter (1985), por exemplo, caracteriza a resiliência como o 

propósito positivo da distribuição dos resultados de desenvolvimento em 

indivíduos de alto risco.  

No universo dos adultos, resiliência, conceito que foi desenvolvido para 

referir-se ao sucesso do desenvolvimento normal de crianças sobre as quais 

isto não era esperado, tomou outra perspectiva. Para Jacelon (1997) resiliência 

é a habilidade das pessoas de "saltar para trás", retomar o formato anterior, em 

face da adversidade. Para Yunes & Szymanski (2006, p. 119) é o “conjunto de 

processos que possibilitam superação de adversidades”. 

Para Connor e Davidson (2003) resiliência pode ser vista como a 

capacidade de lidar com a tensão e, como tal, poderia ser um aspecto 

importante a ser abordado no tratamento da ansiedade, da depressão e da 

tensão. Resiliência pode ser vista como o resultado da interação entre 

aspectos individuais, do contexto social, da quantidade e qualidade dos 

acontecimentos no decorrer da vida e dos chamados fatores de proteção 

encontrados na família e no meio social (Lindström, 2001). 

Como visto a literatura científica sobre a resiliência reflete pouco 

consenso sobre o seu conceito, com variações substanciais na 

operacionalização e mensuração dos principais construtos (LUTHAR, et. al. 

2000). Porém, Infante (2005) aponta que há um acordo entre os especialistas 

que pesquisam resiliência: existem duas gerações de pesquisadores sobre o 

assunto. A primeira geração, nos anos 1970, representada por pesquisadores 

como Werner e Smith (1992) procura identificar os fatores de risco e de 

proteção que influem no desenvolvimento de crianças que se adaptam 

positivamente, apesar de viverem em condições de adversidade, tendo como 

marco o trabalho realizado na ilha de Kauai, Havaí. A segunda geração 

representada principalmente por Grotberg (2005), Bernard (1999), Kaplan 

(1999), busca inferir quais fatores estão presentes em indivíduos resilientes e 

agregam o estudo da dinâmica entre esses fatores.  
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Grotberg (2005) foi a pioneira na noção de dinâmica na resiliência 

(INFANTE, 2005). A resiliência requer a interação de fatores advindos de 

quatro categorias distintas: “eu tenho”, que diz respeito ao apoio dos quais as 

pessoas dispõem; “eu sou” e “eu estou”, relativos ao desenvolvimento da força 

intrapsíquica; e “eu posso”, referente a aquisição de habilidades interpessoais e 

resolução de conflitos.  

Para Infante (2005), a definição que melhor representa a segunda 

geração de pesquisadores é a adotada por Luthar et. al. (2000, p.543): 

“resiliência refere-se a um processo dinâmico que engloba adaptação positiva 

dentro do contexto de significativa adversidade”. A partir dessa definição, 

distinguem-se três componentes essenciais que devem estar presentes no 

conceito de resiliência (INFANTE, 2005, p.26):  

1- A noção de adversidade, trauma, risco ou 

ameaça ao desenvolvimento humano; 

2- A adaptação positiva ou superação da 

adversidade; 

3- O processo que considera a dinâmica entre 

mecanismos emocionais, cognitivos e socioculturais 

que influem no desenvolvimento humano. 

 

Neste sentido Grotberg (2005, p. 15) define resiliência como a 

“capacidade humana para enfrentar, vencer e ser fortalecido ou transformado 

por experiências de adversidade”, sendo que a maioria das definições atuais do 

conceito são variações desta.    

 

2.3.3 – Resiliência: Traço ou Processo? 

 

Nos estudos sobre resiliência uma questão é central para a sua 

compreensão: seria a resiliência um traço da personalidade do indivíduo, ou 

seja, existem pessoas resilientes e pessoas não resilientes, ou a resiliência é 

um processo, e desde que existentes todos os requisitos do processo, a 

resiliência é desenvolvida?   
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Yunes (2003) aponta que a perspectiva no indivíduo é notória na 

introdução de diversos estudos que investigam resiliência. As questões 

relativas a "habilidades individuais" são em geral ilustradas com pequenas 

histórias de pessoas dentre as quais algumas conseguem superar os 

momentos de crise e outras sucumbem, apesar de todas terem trajetórias 

semelhantes. Desta forma, o foco no indivíduo busca identificar resiliência a 

partir de características pessoais, como sexo, temperamento e genético, 

apesar de todos os autores acentuarem em algum momento o aspecto 

relevante da interação entre bases constitucionais e ambientais da questão da 

resiliência (YUNES, 2003). 

Luthar et. al. (2000) esclarecem que parte da “confusão” gerada deve-se 

a um estudo de grande influência sobre o tema no qual Block, J.H. e Block, J. 

(1980) apresentam o conceito que se refere a uma particularidade do indivíduo 

denominada ego-resiliência, que engloba um conjunto de características que 

refletem desenvoltura geral, robustez de caráter e flexibilidade de 

funcionamento em resposta a diferentes condições adversas. 

Porém ego-resiliência representa outro constructo, que guarda 

significativas diferenças da resiliência objeto deste estudo. Luthar (1996) 

explica que ego-resiliência e resiliência diferem em duas grandes dimensões: a 

primeira é que ego-resiliência é uma característica de personalidade, enquanto 

que a resiliência é um processo dinâmico de desenvolvimento. Em segundo 

lugar, a ego-resiliência não pressupõe exposição a adversidades substanciais, 

ao passo que a resiliência o faz, por definição.                                                                                                                                                           

Para Infante (2005) essa questão de traço ou processo está diretamente 

ligada ao desenvolvimento dos estudos. Para esta autora os pesquisadores da 

primeira geração tinham como objeto de pesquisa as qualidades pessoais, que 

permitiam superar a adversidade, como auto-estima e autonomia, porém com o 

desenvolvimento dos estudos, os pesquisadores da segunda geração ampliam 

o foco de pesquisa e buscam entender como fatores externos ao indivíduo, tais 

como: nível socioeconômico, estrutura familiar, presença de um adulto próximo, 

podem influenciar no desenvolvimento da resiliência. 
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Neste sentido Grotberg (2005) afirma que resiliência é um processo e 

que não é uma simples resposta a adversidades, mas que incorpora 03 etapas: 

fatores de resiliência, comportamentos resilientes e resultados resilientes. 

Segundo a autora o primeiro passo no processo de resiliência é promover os 

fatores de resiliência, pois a resiliência está ligada ao crescimento e ao 

desenvolvimento humanos, incluindo diferenças de idade e gênero. O segundo 

passo do processo refere-se ao compromisso com o comportamento resiliente 

que pressupõe a interação dinâmica de fatores de resiliência, propostos como: 

“eu sou”, “eu tenho”, “eu estou” e “eu posso” para enfrentar a adversidade. As 

etapas deste passo incluem a identificação da adversidade e a escolha do nível 

e do tipo de resposta adequados.  

Ainda segundo Grotberg (2005), o terceiro passo é avaliar os resultados 

de resiliência, pois, o principal objetivo do estudo da resiliência é ajudar os 

indivíduos e grupos a enfrentarem as adversidades e se beneficiarem das 

experiências. Os benefícios incluem aprender com a experiência, para que o 

aprendizado possa ser utilizado na próxima experiência de adversidade; 

estimar o impacto sobre os outros, pois o enfrentamento das adversidades não 

pode prejudicar outros indivíduos e por fim, reconhecer um incremento de 

sentido de bem-estar e melhoria da qualidade de vida, já que as metas de 

resiliência envolvem saúde mental e emocional. O modelo teórico, proposto por 

Grotberg (2005), pode ser visualizado na figura abaixo:  

     1º Passo          2º Passo   3º Passo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Modelo Teórico de Grotberg.  

Fatores 

resilientes: 

Eu tenho; 

Eu sou; 

Eu estou; 

Eu posso. 

Comportamento 

resiliente: 

Identificar a 

adversidade; 

Selecionar o nível 

e o tipo de 

resposta 

adequados.  

Avaliação dos 

resultados: 

Aprender com a 

experiência; 

Estimar o impacto 

sobre os outros; 

Reconhecer um 

incremento positivo. 
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O modelo de Grotberg (2005) é o mais recente na literatura internacional 

e decorre das muitas investigações realizadas por ela e por outros 

pesquisadores (INFANTE, 2005; LUTHAR, et. al. 2000). O modelo incorpora as 

tendências atuais da literatura e aponta uma possível integração conceitual. 

 

2.3.4 - Estudos Empíricos sobre Resiliência no Contexto do 

Trabalho: 

Mc Calister et al. (2006), realizaram um estudo para testar um modelo 

teórico e empírico que pressupunha que resiliência, apoio do colega de 

trabalho e suporte do supervisor, considerados fatores protetores, prediziam 

estresse no trabalho e satisfação no trabalho, buscando ainda identificar se 

afetividade negativa influenciava ambas as variáveis. O projeto constituía uma 

pesquisa de corte transversal com dados coletados em duas amostras por 

conveniência, em dois locais de trabalho: uma empresa de alta tecnologia e 

uma agência governo. Os participantes da empresa de alta tecnologia foram 

310 empregados que tiveram taxa de resposta de 73,8%. Os participantes da 

agência do governo foram 745 empregados com taxa de resposta de 49,7%. O 

instrumento utilizado para medir resiliência foi a Escala de Resiliência 

Disposicional de 30 itens que avalia a presença de três tendências que 

caracterizam a resiliência: o compromisso, o desafio e o controle. Estatísticas 

descritivas, incluindo as medias e os desvios-padrão foram calculadas para 

todas as variáveis em ambas as amostras. Além disso, as correlações foram 

calculadas para examinar as relações lineares entre todas as variáveis de 

estudo em ambas as amostras. Os resultados apontaram que escores mais 

elevados de satisfação no trabalho foram significativamente relacionados à 

maior pontuação na escala de resiliência, suporte do supervisor e apoio do 

colega de trabalho e notas mais baixas em efetividade negativa e estresse no 

trabalho. E também escores mais elevados de estresse no trabalho foram 

significativamente relacionados com a menor pontuação na escala de 

resiliência, suporte do supervisor e apoio do colega de trabalho e a maiores 

pontuações em afetividade negativa.  

Como esperado e consistente com estudos anteriores, resiliência, 

suporte do supervisor e apoio do colega de trabalho predisseram 
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significativamente satisfação no trabalho, enquanto que afetividade negativa 

predisse estresse no trabalho. Esses resultados sugerem que estes recursos 

têm uma função protetora que reduz estresse no trabalho e melhora a 

satisfação no trabalho.  

Gillespie et al. (2007) realizaram um estudo para testar um modelo de 

predição de resiliência de enfermeiros que trabalhavam em salas de operações 

(centro cirúrgico) por um conjunto de variáveis formado por percepção de 

competência, gerenciamento de situações estressantes, controle, autoeficácia, 

esperança, capacidade de enfrentamento (coping), idade, nível de educação, 

anos de experiência, suporte de colegas, planejamento na solução de 

problemas e coesão entre colegas. Participaram deste estudo 1430 

enfermeiros australianos, sendo que 772 responderam o questionário. Para 

medir resiliência foi utilizada a Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) 

de 2003.  

Dois modelos de regressão foram usados para identificar o melhor 

modelo explicativo de resiliência. O primeiro testou a hipótese de que um 

conjunto das variáveis do modelo contribuía para explicar resiliência dentre os 

participantes. Cinco delas (esperança, autoeficácia, coping, controle e 

competência) contribuíram significativamente para explicar resiliência, 

enquanto gerenciamento de situações estressantes, idade, nível de educação, 

anos de experiência, suporte de colegas, planejamento na solução de 

problemas e coesão entre colegas não contribuíram. O modelo final explicou 

60% da variância e em ambos os modelos os preditores mais fortes foram 

esperança, autoeficácia e coping. 

Belancieri et al. (2010), realizaram estudo que teve como objetivo 

investigar o nível de resiliência dos trabalhadores de enfermagem, visando ao 

conhecimento das fraquezas e fortalezas desses profissionais diante das 

adversidades a que estão submetidos. Participaram enfermeiros e auxiliares de 

enfermagem da rede pública de saúde. Para a coleta de dados, utilizaram-se 

ficha de dados sociodemográficos e o instrumento utilizado foi o Questionário 

do Coeficiente de Resiliência – RQ Test (REIVICH & SHATTÈ 2002), com 

metodologia de análise quantitativa. Os resultados indicaram que a maioria dos 
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participantes, em relação ao fator regulação de emoções, está abaixo da 

média, demonstrando que a resiliência nesse fator encontra-se enfraquecida. 

No fator controle de impulsos, a maioria está acima da média. Nos outros 

fatores (otimismo, análise causal, empatia, autoeficácia e exposição), a maioria 

se apresenta na média. O excessivo controle de impulsos e a dificuldade na 

regulação das emoções acarretam grande dispêndio de energia por parte do 

trabalhador, uma vez que ele não pode exteriorizar suas emoções, 

especialmente no ambiente de trabalho, justificando o alto índice de estresse 

entre os enfermeiros. 

2.4-  FUNCIONALISMO PÚBLICO  

Este estudo tem por objetivo testar a capacidade preditiva das bases de 

poder social dos chefes sobre a resiliência e o engajamento no trabalho, em 

servidores públicos municipais. Para tanto, torna-se fundamental demarcar as 

principais diferenças do trabalho no setor público em relação ao setor privado, 

face à distinta configuração histórica desses dois segmentos da administração 

e a consequente distinção em termos do tratamento dado aos seus 

trabalhadores, principalmente quanto aos aspectos do recrutamento e seleção, 

sistema de recompensa e sistema de punições. Por isto se apresenta a seguir 

uma breve caracterização dos aspectos legais mais importantes responsáveis 

por essa distinção.  

 

2.4.1- Recrutamento e Seleção. 

 

Recrutamento pode ser definido como o primeiro passo para o 

preenchimento de uma vaga em aberto. O processo de recrutamento tem início 

a partir de uma necessidade interna de contratação de novos profissionais. 

Nesta fase, os gestores se utilizam de técnicas e procedimentos visando atrair 

candidatos que tenham potencial para desempenhar essas atividades e/ou 

atribuições. Para empresas privadas, o recrutamento pode ser interno, com os 

trabalhadores da própria empresa, ou externo, buscando no mercado de 

trabalho profissionais com o perfil desejado (MARRAS, 2011). Mas para as 

empresas públicas, o recrutamento também é público, ou seja, busca-se atrair 
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profissionais para o preenchimento da vaga na sociedade em geral, incluindo 

os servidores públicos que concorrem em pé de igualdade com os demais. 

Recrutamento interno é aquele que privilegia os funcionários da própria 

empresa, isto é, quando existe uma vaga, a empresa divulga somente para 

seus quadros e tenta aproveitar um funcionário que atende os requisitos que o 

cargo exige. Já o recrutamento externo é o processo de captação de recursos 

humanos no mercado de trabalho, através de estratégias de divulgação e 

seleção (MARRAS, 2011). 

Vale destacar que em ambos os casos existem vantagens e 

desvantagens. Pode-se citar como vantagens do recrutamento interno o 

aumento do moral dos funcionários, a percepção de reconhecimento, o 

incentivo à permanência na empresa entre outros e como desvantagem o 

bloqueio a novas ideias, a manutenção da cultura organizacional e o 

favorecimento da rotina. Quanto ao recrutamento externo pode-se considerar 

como vantagem, a chegadas de novos talentos e novas ideias, novas 

competências, renovação da cultura organizacional, entre outros e como 

desvantagem a queda do moral interno dos funcionários, a redução da 

fidelidade interna e um maior custo com o recrutamento (MARRAS, 2011). 

Quanto às fontes para o recrutamento destacam-se a intranet, o banco 

de dados, os avisos em quadros, instrumentos de comunicação interna como 

jornais e cartazes espalhados pela empresa para o recrutamento interno e para 

o recrutamento externo a internet, agências governamentais, agências de 

emprego, jornais e revistas especializadas, consultorias de RH, entre outras. 

Mas no serviço público, a fonte é sempre o Diário Oficial. 

O segundo passo para o preenchimento de uma vaga é a seleção. Os 

candidatos são atraídos pelo recrutamento e depois passam pela seleção, que 

irá avaliar quem tem o melhor perfil para ocupar a vaga.  

Fazem parte das técnicas de seleção a entrevista de triagem, que busca 

obter informações básicas sobre o candidato, que segundo Limonge – França e 

Arellano (2002, p.67), “com entrevistas de triagem pode-se verificar aspectos 

evidentes e determinantes para a ocupação do cargo”. Outra técnica 
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importante é a prova de conhecimento que tem como objetivo avaliar os 

conhecimentos específicos do candidato e que, para as autoras (2002, p.69), “ 

as provas gerais visam avaliar o grau de cultura do candidato...[e] as provas 

específicas visam avaliar conhecimentos profissionais que o candidato possui, 

imprescindíveis para o bom desempenho da função”. 

Além destas, outras técnicas são utilizadas, como testes psicológicos 

que tem como objetivo identificar traços do comportamento humano, como por 

exemplo: uma atitude, uma aptidão, a personalidade, entre outros. Técnicas 

vivenciais, onde são utilizadas atividades lúdicas a fim de simular uma 

atividade do dia-a-dia e verificar como se comportam os candidatos e também 

são utilizadas as dinâmicas de grupo onde são observadas a interação dos 

candidatos.  

Portanto, verifica-se uma extensa lista de possibilidades em se tratando 

de recrutamento e seleção na área privada. Por sua vez, a Administração 

Pública é pautada pelos princípios constitucionais da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tais princípios obrigam a 

Administração Pública a um rigor formal muito maior do que o visto na iniciativa 

privada. Trata-se de um limite, pois submete a Administração ao Estado de 

direito. 

Para Andrade (2008, p. 35) “Devemos distinguir a legalidade para o 

direito público (critério de subordinação à lei) e a legalidade para o direito 

privado (critério de não contradição à lei)”. Ou seja, no setor privado pode-se 

fazer tudo que a lei não proíba, já no setor público pode-se fazer somente o 

que a lei permite. 

Portanto a Gestão de Pessoas no setor público é totalmente submetida à 

legislação o que a torna extremamente formal. O reflexo desta condição está 

na falta de flexibilidade em propor formas modernas de gestão, inclusive no 

que se refere ao recrutamento e seleção. 

Os cargos públicos devem ser criados por lei, que deve especificar, 

entre outros, a quantidade, atribuições, padrão de vencimentos. Os cargos 

públicos podem ser classificados em cargo efetivo, aquele que precisa de 
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concurso para ser preenchido, cargo em comissão, que será ocupado por 

pessoa de confiança do administrador e que pode ser nomeado e exonerado a 

qualquer tempo e cargo vitalício que tem na permanência sua principal 

característica, são exclusivos aos juízes e membros do Ministério Público. 

(ANDRADE, 2008). 

O acesso ao cargo efetivo depende da aprovação em concurso público, 

conforme preceitua o art. 37, II da Constituição Federal de 1988: 

 

 Art. 37, II – a investidura em cargo público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas 

e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo 

ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração.   

 

Portanto, tanto recrutamento quanto a seleção são realizados através de 

concursos públicos. A fase do recrutamento encontra-se na elaboração e 

publicação do edital do concurso, sendo sempre externo, pois a constituição 

proíbe a realização de concursos internos para preenchimento de cargos. Esse 

é o entendimento de Spitzcovsky (2006, p.345). 

 

Considera-se que essa regra geral deve, de igual sorte, ser 

aplicada não somente para a primeira investidura em cargo ou 

emprego público mas também para investiduras derivadas, ou 

seja, aquelas em que o agente titularizando cargo ou emprego 

passa a titularizar outro. 

Em outros termos, o que se procura demonstrar é que a 

exigência de concurso público não se limita à primeira 

investidura, mas deverá sempre ser aplicada quando houver a 

necessidade de preenchimento de cargos ou empregos 

públicos.  

 

Ou seja, essa determinação condiciona não só o acesso ao cargo, como 

também impede a ascensão de um cargo para outro, eliminando assim a 

possibilidade de recrutamento interno. O processo de seleção também é 
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limitado, enquanto na iniciativa privada ela funciona como um filtro para que 

apenas as pessoas com o perfil desejado possam ingressar na empresa, na 

área pública os concursos públicos são elaborados de acordo com os 

parâmetros estabelecidos na Constituição Federal e pelos princípios da 

Administração Pública, e são acessíveis a todos. Não se pode proibir uma 

pessoa de prestar um concurso e em sendo aprovada assumir o cargo quando 

convocado, se essa pessoa possuir os requisitos estabelecidos no edital, esta 

previsão está no art. 37, I da Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 37,I – “os cargos, empregos e funções públicas são 

acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 

estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma 

da lei”.  

 

Também não pode haver no concurso, questões subjetivas, pois deve-se 

atender ao princípio da impessoalidade. Esse também é o entendimento de 

Maia e Queiroz (2007, p.105) 

 

Por outro lado, não se pode perder de vista que todo critério de 

avaliação das provas do concurso público, em quaisquer de 

suas espécies, deve ser objetivo, vale dizer, pautado em 

parâmetros prefixados na disposição editalícia, em ordem a 

evitar que o discricionalismo da banca examinadora 

comprometa a lisura dos exames, a imparcialidade da 

Administração e a aplicação do princípio da isonomia. Assim, 

no que tange à forma de sua avaliação, toda e qualquer prova 

de concurso público deve ser objetiva, eis que deve ser 

necessariamente calcada em critérios de julgamento 

previamente delimitados no edital.  

 

Dessa forma, verifica-se um grau muito elevado de restrições para o 

recrutamento e seleção no serviço público. Destaca-se a importância para uma 

administração que busca atrair bons candidatos, a escolha de institutos 

renomados para realização dos concursos públicos, garantido, com isso, a 

qualidade e a transparência no processo, visto que, institutos pouco 
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conhecidos ou com reputação duvidosa tendem a afastar pessoas preparadas 

para prestar concursos e assumir a carreira pública. 

Outra importante diferença entre a administração pública e privada é o 

sistema de recompensas que, assim como no recrutamento e na seleção é 

discutida na literatura de gestão de pessoas, mas deve cumprir as 

determinações legais.  

 

 

2.4.2- Sistema de Recompensas 

 

Os modelos de remuneração direta das organizações privadas podem 

ser divididos em dois grandes eixos: o modelo tradicional, pautado no cargo e o 

modelo estratégico, que tem como princípio o reconhecimento do trabalho das 

pessoas como fator a ser remunerado. 

Segundo Rodrigues (2006) a lógica para a definição do salário, no 

modelo tradicional se baseia na mensuração do valor relativo do cargo e do 

valor pago pelo mercado. Já o modelo estratégico está voltado para o 

alinhamento com o planejamento da organização, sua missão, seus valores e 

suas metas, se constituindo em uma fonte de vantagem competitiva para a 

empresa e possibilitando uma maior flexibilidade necessária para acompanhar 

as mudanças constantes e reforçar os objetivos da organização. 

Ainda segundo Rodrigues (2006), o foco das abordagens da 

remuneração deve ser o funcionário, e as denominam como tradicional e 

moderna. Na Abordagem tradicional, predomina a suposição de que as 

pessoas são motivadas exclusivamente por incentivos e salariais, financeiros e 

materiais. A remuneração obedece a padrões rígidos e imutáveis, atende a 

processos padronizados de avaliação de cargos dentro de uma política de 

generalização que se aplica a todos os funcionários. Já na abordagem 

moderna, predomina o modelo do homem complexo: a suposição de que as 

pessoas são motivadas por uma enorme variedade de incentivos, como salário, 

objetivos e metas a atingir, satisfação no cargo e na organização, necessidade 
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de auto-realização etc. Aqui, a remuneração obedece a esquemas flexíveis, 

atende a processos personalizados, dentro de uma política de adequação às 

diferenças individuais entre as pessoas e seus desempenhos.  

Constata-se que o modelo estratégico ou abordagem moderna de 

remuneração é utilizado como ferramenta para recompensar os trabalhadores 

na organização privada, ferramenta que, por força legal, dificilmente poderá ser 

utilizada no setor público. Pois a Constituição Federal, mais precisamente a 

Emenda Constitucional 19, estabelece, nos incisos de I a III, do parágrafo 

primeiro do artigo 39, os parâmetros para o sistema de remuneração do serviço 

público, da União, Estados, Municípios e Distrito Federal.  

 

Art. 39 [.] 

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais 

componentes do sistema remuneratório observará:  

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade 

dos cargos componentes de cada carreira;  

II - os requisitos para a investidura;  

III - as peculiaridades dos cargos.  

 

Verifica-se que a norma jurídica elege o cargo como fator determinante 

do sistema remuneração, característica principal do modelo tradicional de 

remuneração. Observa-se ainda que ao tratar de remuneração a legislação não 

deixou espaço para análises individuais, impondo ao gestor púbico um limitado 

repertório de ferramentas. 

Quanto aos benefícios, pode-se afirmar que é um conjunto de 

programas ou planos oferecidos pela organização como complemento ao 

sistema de salários. Um programa de benefícios atende normalmente a dois 

objetivos: o da organização e o dos indivíduos (MARRAS, 2011).  

Ainda segundo Marras (2011) os benefícios podem ser divididos em 

duas modalidades, os de exigência legal e os espontâneos. Os benefícios de 

exigência legal são aqueles estabelecidos pela legislação trabalhista ou 

previdenciária ou ainda por convenção coletiva entre os sindicatos tais como: 
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13º salário, férias, aposentadoria, seguro de acidentes do trabalho, auxilio 

doença, salário família, salário maternidade, horas-extras, adicional por 

trabalho noturno, etc. Os espontâneos são os benefícios concedidos por livre 

vontade das empresas tais como: assistência medica hospitalar e odontológica, 

auxilio alimentação, transporte, empréstimos, complementação de 

aposentadoria, gratificações, seguro de vida em grupo, etc.  

Os benefícios podem ser monetários ou não monetários. Os monetários 

são os benefícios concedidos em dinheiro, geralmente por meio de folha de 

pagamento gerando encargos sociais, tais como: 13º salário, férias, 

aposentadoria, complementação de aposentadorias, reembolso ou 

financiamentos e os não monetários são os benefícios oferecidos na forma de 

serviços, vantagens ou facilidades para os usuários, tais como: refeitórios, 

assistência médico-hospitalar e odontológica, serviço social assistência 

jurídica, clube ou grêmio, horário móvel. 

Tem-se ainda os benefícios típicos para executivos, tais como: 

automóvel e despesa com manutenção e combustível, títulos de clubes sociais, 

restaurantes especial para executivos, aluguel de residência, telefone 

residencial e despesas com educação de dependentes, planos de férias 

especiais, pagamento de contribuições a associações profissionais, cartão de 

credito, seguro de vida especial, plano de aquisição das empresas, plano 

especial de aposentadoria, etc. 

Existem empresas que optam em oferecer um pacote básico de 

benefícios a todos os funcionários e uma lista de benefícios flexíveis para que o 

funcionário escolha, dentro de um determinado valor, o que mais lhe convém. 

Portanto um plano de benefícios bem estruturado pode ser uma ferramenta 

importantíssima para o sistema de recompensas das empresas. 

Se por um lado a remuneração direta é reconhecidamente pouco 

atrativa, o setor público é especialista em criar benefícios dos mais variados. 

Talvez, a estabilidade e a aposentadoria integral sejam consideradas por 

muitos como os principais benefícios dos servidores públicos, mas além destes 

pode-se destacar outros pouco comuns no setor privado: 
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 Licença para Tratamento da Pessoa da Família – benefício que tem o 

servidor para acompanhar um familiar doente por até 30 (trinta) dias sem 

desconto algum dos vencimentos; 

 Falta Abonada – varia de 6 (seis) a 12 (doze)faltas que o servidor pode 

ter em um ano sem sofrer descontos; 

 Licença Prêmio – licença remunerada de 3 (três) meses que o servidor 

tem direito a cada quinquênio de trabalho; 

 Licença Prêmio em Pecúnia – possibilidade de recebimento em pecúnia 

do valor correspondente aos 3 (três) meses, desde que comprove 

doença grave sua ou de seu dependente; 

 Biênio – aumento que varia de 3% (três por cento) a 5% (cinco por 

cento) sobre o salário base a cada 2 (dois) anos de trabalho.   

 

Cabe ressaltar que, com exceção do FGTS (Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço), aos servidores públicos são garantidos todos os outros 

benefícios legais, tais como: 13º salário, férias, seguro de acidentes do 

trabalho, auxilio doença, salário família, salário maternidade, horas-extras, 

adicional por trabalho noturno, etc. Portanto, pode-se considerar que em 

termos de benefícios o setor público pode ter uma vantagem competitiva no 

sistema de recompensas, porém é importante frisar que esses benefícios 

independem da vontade da chefia ou supervisor hierárquico, pois são 

instituídos por lei e constitui-se num direito de todos os servidores. 

 

2.4.3- Sistema de Punições 

 

Conforme previsto no artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho 

(1943), o empregador é quem dirige a prestação dos serviços. Portanto é o 

empregador quem admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços e 

nessas condições, cabe ao empregador controlar e fiscalizar a prestações de 

serviços, podendo até mesmo impor sanções ao empregado. No entanto, a 

possibilidade de punir o empregado, sofre limitações. Primeiro, deve o 

empregador respeitar o princípio da boa-fé contratual e também o respeito aos 

direitos humanos fundamentais. Segundo, deve o empregador respeitar 
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princípios protetivos do Direito do Trabalho que exige proporcionalidade entre 

falta e sanção. Faltas leves devem ser punidas de forma branda, as mais 

graves de modo mais severo. 

 

Assim, as penalidades aplicadas pelo empregador, calcadas no poder 

diretivo que a lei lhe concede, variam desde a advertência verbal, ou escrita, 

até a suspensão ou demissão. Porém, se o empregado não atende aos efeitos 

pedagógicos das penalidades brandas e continua a praticar faltas, na última lhe 

cabe a pena mais grave: a dispensa por justa causa. Evidente que 

determinadas faltas são graves a ponto de ensejar, desde logo, a demissão, 

sem passar, necessariamente, pela sequência de penalidades mais brandas. 

Contudo, a ordem seguida, na aplicação das penalidades, normalmente, é: 

advertências verbais e escritas, seguidas de suspensão disciplinar e, por fim, 

demissão. Destaca-se ainda que é admitida a demissão imotivada, desde que 

sejam pagas as indenizações previstas em Lei. 

Já no serviço público, as punições dependem sempre de processo 

administrativo aberto por comissão criada para esse fim, composta por 

servidores estáveis do quadro funcional, conforme preceitua os artigos 143 e 

149 da Lei 8112 de 11 de dezembro de 1990 – Estatuto dos Servidores 

Públicos Federais: 

 
Art. 143 - A autoridade que tiver ciência de 
irregularidade no serviço público é obrigada a promover 
a sua apuração imediata, mediante sindicância ou 
processo administrativo disciplinar, assegurada ao 
acusado ampla defesa.  
 
 
Art. 149 - O processo disciplinar será conduzido por 
comissão composta de três servidores estáveis 
designados pela autoridade competente, observado o 
disposto no § 3º do art. 143, que indicará, dentre eles, o 
seu presidente, que deverá ser ocupante de 
cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de 
escolaridade igual ou superior ao do indiciado. 
  

Importante destacar que a própria Constituição Federal assegura que 

ninguém será privado dos seus direitos sem o devido processo legal, o 

contraditório e a ampla defesa na seguinte forma: 
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Art. 5
0 
[...] 

LV – aos litigantes, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e a ampla defesa com os 
meios e os recursos a ela inerentes; 

 

 As penas são previstas em Lei ordinária de cada órgão, mas em geral 

não se diferem das apresentadas no Estatuto dos Servidores Federal. As 

penas mais importantes são: advertência, suspensão, demissão, sempre 

acompanhadas de processo administrativo que as ampare. Oportuno também 

registrar que a aplicação de penalidade deverá ser antecedida de um análise 

criteriosa, por parte do administrador, que leve em consideração o fundamento 

legal e a causa da sanção aplicada, pois a legislação impede que o 

administrador aplique penas com ausência de critérios claros (SPITZCOVSKY, 

2006). 

Ressalta-se a grande diferença entre o poder das chefias em impor 

penalidades no setor público e privado. Enquanto no privado a hierarquia 

prevalece na relação, no serviço público, cabe à autoridade competente 

apenas a abertura do processo administrativo, que será conduzido e finalizado 

por servidores públicos estáveis do quadro funcional. 
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3- DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA, OBJETIVOS, MODELO DE 

INVESTIGAÇÃO E HIPÓTESES.  

 

3.1 – OBJETIVO GERAL:  

Testar a capacidade preditiva das bases de poder social dos chefes 

sobre a resiliência e o engajamento no trabalho, em servidores públicos 

municipais de Diadema - SP. 

3.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1- Apurar os indicadores de validade e fidedignidade da UWES; 

2- Verificar e descrever a existência de associação entre engajamento no 

trabalho e resiliência; 

3- Analisar e descrever os níveis de resiliência dentre os servidores públicos 

municipais; 

4- Analisar e descrever os níveis de engajamento no trabalho dos 

servidores públicos municipais; 

5- Analisar e descrever as bases de poder utilizadas pelos chefes na 

percepção dos servidores públicos municipais. 

 

 

3.3 – MODELO TEÓRICO 

 

O modelo proposto com base na pesquisa realizada aponta que as 

bases de poder consideradas positivas: recompensa e perícia predizem 

comportamentos positivos, tais como maior nível de engajamento no trabalho e 

maior nível de resiliência. Por outro lado, as bases de poder consideradas 

negativas: coerção e legitimidade predizem comportamentos negativos e 

seriam responsáveis por um menor nível de engajamento no trabalho e um 

menor nível de resiliência. O modelo ainda aponta que existe uma relação 

entre o nível de engajamento no trabalho e o nível de resiliência dos 
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trabalhadores. Este pensamento foi o que sustentou a proposição do modelo 

teórico apresentado na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

POSITIVAS 

NEGATIVAS   

 

Figura 2 – Modelo teórico do estudo.  

 

3.4 - HIPÓTESES 

 

Para atender aos objetivos anteriormente descritos, e em função do 

modelo proposto, foram formuladas as seguintes hipóteses: 

  

H1- Bases de poder de coerção e poder legítimo utilizadas pelos chefes 

predizem menores níveis de resiliência dos subordinados. 

H2 - Bases de poder de coerção e poder legítimo utilizadas pelos chefes 

predizem menores níveis de engajamento no trabalho. 

H3 - Bases de poder de recompensa e de perícia utilizadas pelos chefes 

predizem maiores níveis de resiliência dos subordinados. 

H4 - Bases de poder de recompensa e de perícia utilizadas pelos chefes 

predizem maiores níveis de engajamento no trabalho dos subordinados. 

BASES DE PODER 

PERÍCIA 

COERÇÃO 

LEGITIMIDADE 

RECOMPENSA 

RESILIÊNCIA 

MAIOR NÍVEL 

MENOR NÍVEL 

ENGAJAMENTO 

MAIOR NÍVEL 

MENOR NÍVEL 
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H5- Quanto maior for o nível de resiliência dos funcionários públicos, 

maior será seu engajamento no trabalho e vice-versa.  

Espera-se ao final da pesquisa identificar se bases de poder explicam a 

variância de resiliência dos trabalhadores e de seu engajamento no trabalho, 

além de identificar possíveis relações entre resiliência e engajamento no 

trabalho de modo a colaborar para com a área da ciência que estuda tais 

fenômenos. Como resultado aplicado, espera-se que os resultados deste 

estudo possam nortear decisões acerca de gestão de pessoal na administração 

pública.  
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4- DEFINIÇÕES CONSTITUTIVAS E OPERACIONAIS 

 

Embora as definições conceituais das variáveis abordadas estejam 

expostas ao longo do referencial teórico, parece adequado expor as definições 

constitutivas e operacionais adotadas. Segundo Triviños (1992) existem dois 

tipos de definições. A primeira delas é a constitutiva, que delimita precisamente 

o conceito, diferenciando-o de definições genéricas e pouco precisas. A 

segunda é a operacional, que tem por objetivo traduzir em conteúdo prático as 

variáveis teóricas. A apresentação dessas definições tem por objetivo 

apresentá-las de maneira mais clara e não deixar dúvidas na interpretação dos 

resultados, segundo recomendam Lakatos e Marconi (1985).  

 

Bases de poder 

Bases de poder são insumos que geram dependências da outra parte. São 

fontes ou origens de poder controladas pelo influenciador no relacionamento 

entre ele e o influenciado (FRENCH; RAVEN, 1959). As bases de poder sob 

investigação neste estudo são apenas quatro, pois o teste empírico realizado 

por Martins e Guimarães (2007), autoras que validaram a escala no Brasil não 

identificou a base de poder de referência. 

1- Coerção 

Definição constitutiva: Poder baseado na expectativa do subordinado de 

que seu supervisor pode puni-lo se ele falhar ou pode retirar dele benefícios 

ou recompensas. 

Definição operacional: Trata-se da média aritmética das respostas do 

respondente aos itens componentes desta base na Escala de Bases de 

Poder do Supervisor. 

2- Recompensa 

Definição constitutiva: Poder baseado na percepção do subordinado de que 

seu supervisor pode recompensá-lo ou de retirar punições destinadas a ele. 
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Definição operacional: Trata-se da média aritmética das respostas do 

respondente aos itens componentes desta base na Escala de Bases de 

Poder do Supervisor. 

3- Poder Legítimo 

Definição constitutiva:  Poder baseado na percepção do subordinado de 

que o supervisor possui o legítimo direito de lhe dar ordens, às quais ele 

tem a obrigação de cumprir. 

Definição operacional: Trata-se da média aritmética das respostas do 

respondente aos itens componentes desta base na Escala de Bases de 

Poder do Supervisor. 

4- Poder de Perícia  

Definição constitutiva: Poder baseado na percepção do subordinado de que 

o supervisor possui um conhecimento especial, reconhecido por ele. 

Definição operacional: Trata-se da média aritmética das respostas do 

respondente aos itens componentes desta base na Escala de Bases de 

Poder do Supervisor. 

 

Engajamento no trabalho 

Engajamento é um estado motivacional positivo relacionado ao trabalho, 

persistente no tempo que sugere sentimento de realização e abrange estado 

cognitivo positivo (SCHAUFELI; BAKKER, 2003; LLORENS et al., 2007). São 

suas dimensões: 

1- Vigor  

Definição constitutiva: É o desejo de se esforçar no trabalho e 

resistência mental nas atividades laborais caracterizado por altos níveis 

de energia e persistência (BAKKER et al., 2006), superação mental do 

trabalhador, vontade para investir esforços no trabalho, habilidade de 

não ser desgastado facilmente e persistência diante de dificuldades 

(LLORENSL et.al., 2004), 
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Definição operacional: Trata-se da média aritmética das respostas do 

respondente aos itens componentes desta dimensão de engajamento na 

Escala de Engajamento no Trabalho de UTRECHT (UWES). 

2- Dedicação 

Definição constitutiva: É o estado de concentração total na realização do 

trabalho caracterizado pela sensação de se deixar “levar” pelo trabalho, 

de adotar objetivos de realização, de ser inspirado e ter orgulho do 

trabalho, de sentir-se desafiado, de ver significado nas atividades 

realizadas e de entusiasmo pelo que faz (BAKKER et al., 2006).  

Definição operacional: Trata-se da média aritmética das respostas do 

respondente aos itens componentes desta dimensão de engajamento na 

Escala de Engajamento no Trabalho de UTRECHT (UWES). 

3- Absorção 

Definição constitutiva: É o estado de concentração e felicidade na 

realização do trabalho; sensação que o tempo passa “voando”, 

dificuldade de se desligar do trabalho (BAKKER et al., 2006).  

Definição operacional: Trata-se da média aritmética das respostas do 

respondente aos itens componentes desta dimensão de engajamento na 

Escala de Engajamento no Trabalho de UTRECHT (UWES). 

 

Resiliência 

Resiliência é a capacidade humana de superação das adversidades. 

Remete à habilidade do ser humano de ter êxito frente às adversidades da 

vida, superá-las e inclusive, ser fortalecido ou transformado por elas 

(GROTBERG, 2005). Suas dimensões são: 

1- Adaptação ou aceitação positiva de mudanças 

Definição constitutiva: É o reconhecimento de que as mudanças e as 

situações difíceis podem oferecer oportunidades de crescimento 

(MARTINS; SIQUEIRA; EMILIO, 2010). 
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Definição operacional: Trata-se da média aritmética das respostas do 

respondente aos itens componentes desta dimensão da resiliência na 

Escala de Avaliação de Resiliência.  

2- Espiritualidade 

Definição constitutiva: É a crença ou o sentimento de dependência de 

algo metafísico ou transcendental que oferece sentido à vida, de que algo 

sobrenatural exerce controle sobre a vida e seus acontecimentos 

(MARTINS; SIQUEIRA; EMILIO, 2010). 

Definição operacional: Trata-se da média aritmética das respostas do 

respondente aos itens componentes desta dimensão da resiliência na 

Escala de Avaliação de Resiliência.  

3- Resignação diante da vida 

Definição constitutiva: É a sujeição passiva diante dos acontecimentos 

negativos da vida. É a crença de que, diante de situações difíceis, nada 

pode ser feito para mudá-las (MARTINS; SIQUEIRA; EMILIO, 2010). 

Maiores índices neste fator implicariam na diminuição da capacidade de 

superação humana. 

Definição operacional: Trata-se da média aritmética das respostas do 

respondente aos itens componentes desta dimensão da resiliência na 

Escala de Avaliação de Resiliência.  

4- Competência pessoal 

Definição constitutiva: É o conhecimento das próprias capacidades e 

potencialidades e de seus limites (MARTINS; SIQUEIRA; EMILIO, 2010). 

Definição operacional: Trata-se da média aritmética das respostas do 

respondente aos itens componentes desta dimensão da resiliência na 

Escala de Avaliação de Resiliência. 

5- Persistência diante das dificuldades 

Definição constitutiva: Suportar os eventos adversos e/ou as situações 

difíceis com confiança e perseverança (MARTINS; SIQUEIRA; EMILIO, 

2010). 

Definição operacional: Trata-se da média aritmética das respostas do 

respondente aos itens componentes desta dimensão da resiliência na 

Escala de Avaliação de Resiliência. 
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5- MÉTODO 

 

5.1 – PARTICIPANTES 

 

 O número mínimo de participantes foi definido a partir do critério de 

Tabachnick e Fidell (2001) para testar preditores múltiplos por meio da análise 

de regressão múltipla. Esse critério estabelece que o total de sujeitos deve ser 

calculado considerando-se o número de variáveis independentes ou preditoras, 

por meio da seguinte formula: n ≥ 50 + 8K (onde K é o número de variáveis 

independentes ou antecedentes) neste estudo, o número de bases de poder.  

Destaca-se que, apesar de French e Raven (1959) terem proposto cinco bases 

de poder, teste empírico realizado no Brasil sobre a estrutura das bases de 

poder percebidas nas relações verticais (entre subordinados e chefes) por 

Martins e Guimarães (2007), confirmou apenas quatro delas, conforme se 

explicará na subseção Instrumentos. Portanto, se o K neste estudo é igual a 4, 

ter-se-á 50 + 8.4= 82 como a quantidade mínima de participantes.  

 Outro critério para determinar o tamanho da amostra é analisar o poder 

do teste, ou seja, a probabilidade de rejeitar a hipótese nula se ela realmente 

for falsa (erro tipo II). Na prática, é importante que se tenham testes com nível 

de significância próximos ao nível de significância nominal e que o poder seja 

alto, mesmo em situações de amostras pequenas (Tabachnick e Fidell, 2001). 

Pallant (2007) define que o poder mínimo de um teste deve ser de 0,80 (neste 

caso o tamanho da amostra deste estudo seria de 55 sujeitos). Como se 

resolveu estabelecer um poder do teste mais elevado, da ordem de 0,95, o 

tamanho da amostra necessária, estabelecendo como parâmetros um tamanho 

do efeito (f2) de 0,15 e a probabilidade do erro (nível de significância) em 0,05 

para cinco preditores foi calculado em 73 participantes. Assim, o tamanho da 

amostra deste estudo atendeu a ambos os critérios. 

Participaram do estudo 95 servidores públicos municipais do município 

de Diadema, SP, com maioria de indivíduos do sexo feminino (51,6%), com 

maior percentual de idade entre 25 e 40 anos (38,9%). A maioria dos sujeitos 

respondeu ser casado (45,3%). A maioria dos participantes (60%) declarou 

possuir nível superior completo (35,8%) ou pós-graduação (24,2%), enquanto 
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que o nível de escolaridade exigida pelo cargo ocupado é predominantemente 

o segundo grau completo (60%). Quanto ao tempo de trabalho na Prefeitura de 

Diadema, a maioria (64,2%) declarou trabalhar há menos de 10 anos, sendo 

que (40%) declararam trabalhar há menos de 5 anos e (24,2%) declararam 

trabalhar há até 10 anos. A Tabela 1 apresenta os dados descritivos da 

amostra de forma mais detalhada. 
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Tabela 1- Descrição da amostra 

Dados de 

identificação 

Variações N % 

Sexo Feminino 49 51,6 

 Masculino 46 48,4 

 TOTAL 95 100 

Faixa etária Até 25 anos 15 15,8 

 De 25 anos e 1 dia até 40 anos 37 38,9 

 De 40 anos e 1 dia até 50 anos 31 32,6 

 De 50 anos e 1 dia até 60 anos 12 12,6 

 Acima de 60 anos 0 0 

 TOTAL 95 100 

Estado Civil Solteiro(a) 35 36,8 

 Casado(a) 43 45,3 

 Outros 17 17,9 

 TOTAL 95 100 

Instrução Ensino Médio incompleto 1 1,1 

 Ensino Médio completo 16 16,8 

 Ensino Superior incompleto 21 22,1 

 Ensino Superior completo 34 35,8 

 Pós-Graduação  23 24,2 

 TOTAL 95 100 

Exigência do cargo Primeiro grau incompleto 1 1,1 

 Primeiro grau completo 7 7,4 

 Segundo grau incompleto 2 2,1 

 Segundo grau completo 57 60 

 Superior incompleto 1 1,1 

 Superior completo 27 28,4 

 TOTAL 95 100 

Tempo na Prefeitura Menos de 1 ano 19 20 

 De 1 ano a 4 anos e 11 meses 19 20 

 De 5 anos a 9 anos e 11 meses 23 24,2 

 De 10 anos a 14 anos e 11 meses 6 6,3 

 De 15 anos a 19 anos e 11 meses 15 15,8 

 De 20 anos a 24 anos e 11 meses 7 7,4 

 De 25 anos a 29 anos e 11 meses 1 1,1 

 30 anos ou mais 5 5,3 

 TOTAL 95 100 
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 5.2 – LOCAL 

 Os dados foram coletados nas dependências administrativas da 

Prefeitura Municipal de Diadema como salas de trabalho, oficinas, garagens, 

depósitos e almoxarifados. 

 

5.3 – INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 

 

5.3.1 - Instrumentos 

 Para esta pesquisa os participantes responderam a um questionário 

autoaplicável (Anexo 2) composto pelas seguintes medidas ( a composição de 

cada fator de cada escala pode ser vista no Quadro 1): 

Escala de Bases de Poder do Supervisor (EBPS) – escala 

desenvolvida por Martins e Guimarães (2007), composta por 15 itens (Anexo 

1), com o objetivo de avaliar os tipos de bases de poder do supervisor, através 

de 4 fatores: base de poder legítimo (4 itens e alpha de Cronbach de 0,81), 

base de poder de perícia (4 itens e alpha de Cronbach de 0,84), base de poder 

de coerção (3 itens e alpha de Cronbach de 0,85) e base de poder de 

recompensa (4  itens e alpha de Cronbach de 0,72), respondida em uma escala 

de concordância composta por 5 pontos, sendo o valor 1 correspondente a 

“discordo totalmente”, o 2 à “discordo”, o 3 a “nem concordo nem discordo”, o 4 

a “concordo‟ e o 5 a “concordo totalmente”. As autoras não identificaram a base 

de referência que, por isso, não foi avaliada neste estudo.  

 
Os resultados da EBPS são apurados por fator. Portanto, ter-se-á um 

resultado (ou média fatorial) para cada fator. Obtém-se a media fatorial de cada 

fator ou base somando-se os valores marcados pelos respondentes em cada 

item componente de cada fator e dividindo-se o resultado total pelo número de 

itens. Os resultados das médias fatoriais serão sempre um número entre 1 e 5 

que é a amplitude da escala de respostas (Martins, 2008). Segundo Martins, 

“quanto maior for o valor da média fatorial, mais aquela base de poder é 
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utilizada pelo supervisor. Valores maiores que 4 indicam que a base de poder 

bastante utilizada e valores menores do que 2,9 indicam que a base é pouco 

utilizada. Assim, quanto maior a média, mais utilizada é a base e quanto 

menor, menos utilizada ela é.” (MARTINS, 2008, p. 27).  

 

Escala de Engajamento no Trabalho de UTRECHT (UWES) – escala 

composta por 17 itens (Anexo 2), com o objetivo de avaliar o engajamento dos 

profissionais ao seu trabalho, através de 3 fatores: dedicação (5 itens e alpha 

de Cronbach de 0,91), exemplo: “meu trabalho me inspira”, vigor (6 itens e 

alpha de Cronbach de 0,85), exemplo: “em meu trabalho sinto-me forte e 

vigoroso” e absorção (6 itens e alpha de Cronbach de 0,83) exemplo: “quando 

estou trabalhando o tempo voa”, respondida em uma escala de  frequência de 

5 pontos (1 = Nunca, 2 = Algumas vezes no ano, 3 = Algumas vezes no mês, 4 

= Algumas vezes na semana  e 5 = Diariamente). 

A UWES também é apurada por fator. Da mesma maneira que a EBPS, a 

media fatorial de cada fator é obtida somando-se os valores das respostas em 

cada item componente de cada fator e dividindo-se o resultado total pelo 

número de itens. Os resultados das médias fatoriais também serão um número 

entre 1 e 5 pois esta é a amplitude da escala de respostas. Quanto maior for a 

média fatorial, mais engajado no trabalho é o respondente, ou seja mais 

dedicação, vigor e absorção no trabalho. Valores maiores que 4 indicam forte 

engajamento, enquanto valores menores do que 2,9 indicam engajamento 

fraco. 

 Escala de Avaliação da Resiliência (EAR) - Construída por Martins; Siqueira; 

Emilio (2011), com o objetivo de analisar o nível de resiliência dos indivíduos 

(Anexo 3), composta por cinco fatores, 23 itens, (alpha de Cronbach geral da 

escala= 0,85), sendo: aceitação positiva de mudanças (alpha de Cronbach = 

0,84), espiritualidade (alpha de Cronbach = 0,90), resignação diante da vida 

(alpha de Cronbach = 0,73), competência pessoal (alpha de Cronbach = 0,72) 

e persistência diante de dificuldades (alpha de Cronbach = 0,78), respondida 

em uma escala de  concordância de 5 pontos (0= nunca é verdade, 1= 
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raramente é verdade,  2 = algumas vezes é verdade, 3 = frequentemente é 

verdade e 4 = Sempre é verdade).  

Esta também é uma escala multifatorial. Do mesmo modo que as duas 

anteriores, seus resultados são apurados por fator, somando-se os valores das 

respostas de cada respondente em cada um dos itens componentes do fator e 

dividindo-se seu resultado pelo número de itens. Desta maneira, se terá um 

resultado que variara entre 1 e 5. Resultados mais altos nos fatores 

competência pessoal, espiritualidade, competência pessoal e persistência 

diante de dificuldades e mais baixos no fator resignação (pois quanto mais 

resignado, menos resiliente) indicam maior resiliência. Valores maiores que 4 

indicam alta resiliência, enquanto valores menores do que 2,9 indicam 

resiliência baixa. Esta interpretação é invertida para o fator resignação: valores 

menores do que 2,9 indicam baixa resignação e, portanto, alta resiliência; 

valores maiores do que 3,9 indicam alta resignação e, portanto, baixa 

resiliência. Se se deseja um resultado geral para resiliência, invertem-se os 

valores das respostas ao fator resignação e depois se somam as medias dos 

cinco fatores e divide-se o valor obtido por cinco. 

 

 

Quadro 1 – Composição dos fatores das escalas utilizadas no estudo 

Escala Fator Itens componentes Alpha de 

Cronbach 

EBPS Poder legítimo   2, 5, 13, 14 0,81 

Poder de perícia  3, 7, 10, 15 0,84 

Poder de coerção   4, 11, 12 0,85 

Poder recompensa 1, 6, 8, 9 0,72 

UWES Dedicação  2,5,7,10,13 0,91 

Vigor 1,4,8,12,15,17 0,85 

Absorção  3,6,9,11,14,16 0,83 

EAR Aceitação positiva de 

mudanças  

1, 8, 14, 20, 23, 26, 27, 29, 

31, 32 

 

0,84 

Espiritualidade  2, 6, 15, 21, 25, 30 0,90 

Resignação diante da vida 3, 10, 13, 16, 19, 22, 28 0,73 

Competência pessoal 4, 7, 11, 17, 24 0,72 

Persistência diante de 

dificuldades 

5, 9, 12, 18 0,78 
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 Questionário de dados sociodemográficos – Construído para este 

estudo, visa colher informações acerca de características 

sociodemográficas como idade, sexo, estado civil, escolaridade, nível de 

escolaridade do cargo, formação acadêmica.  

 

5.3.2 – Procedimento de Coleta de Dados 

Foram contatados servidores públicos municipais de Diadema – SP cuja 

participação se deu por conveniência. Para tanto, foram explicitados, a cada 

servidor, os objetivos da pesquisa e diante da aceitação, receberam o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em duas vias, o qual o 

participante que concordou em participar, assinou e devolveu uma via. No 

TCLE (Anexo 1) constam informações sobre objetivos da investigação, 

preservação da identidade do participante, declaração de que não sofrerá 

nenhum tipo de prejuízo participando da pesquisa e que sua identidade será 

preservada. Ao assinar o TCLE, o participante declarou estar ciente dos 

objetivos do estudo, autorizou a utilização e publicação de suas respostas, 

desde que resguardado o sigilo de sua identificação e utilização futura e 

anônima de suas respostas em outros estudos sem a necessidade de que seja 

novamente consultado. Os que assinaram o TCLE receberam do pesquisador o 

questionário autoaplicável, que após serem respondidos foram devolvidos em 

urnas lacradas (uma para o TCLE e outra para o questionário) que foram 

instaladas nas dependências da Prefeitura.  

 

5.3.3- Procedimento de Análise de Dados 

As respostas dos questionários compuseram um banco de dados no 

programa Statistical Package for the Social Science (SPSS) versão 19.0 para 

Windows. 

Para a caracterização da amostra foram calculadas estatísticas 

descritivas como frequências, médias e desvio padrão. Analise fatorial 
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exploratória foi realizada para verificação da estrutura da UWES, pois a escala 

não estava validada para o Brasil. 

A fidedignidade das escalas no estudo foi verificada através do cálculo do 

Alfa de Cronbach. As correlações entre as variáveis foram examinadas através 

da correlação bivariada de r de Pearson, enquanto que o teste do modelo foi 

realizado por meio de análises de regressão lineares múltiplas padrão, sendo 

variáveis dependentes resiliência e engajamento e as variáveis independentes 

as bases de poder.  

Antes das análises descritas acima foi efetuada análise exploratória dos 

dados com o objetivo de verificar a precisão da entrada de dados, valores 

omissos, casos extremos e normalidade das variáveis. Em seguida, 

verificaram-se os pressupostos necessários à aplicação das técnicas 

multivariadas.  

 

5.3.4- Análises preliminares e limpeza do banco de dados  

Para a garantia da precisão dos dados, foram realizados três 

procedimentos: (1) detecção e correção de erros de digitação; (2) observação e 

tratamento de casos omissos; (3) observação da normalidade das variáveis do 

arquivo de dados. O banco de dados foi examinado e não foram encontrados 

erros de digitações, pois foi constatado que os valores mínimos e máximos não 

ultrapassaram os valores das escalas de respostas; portanto, nenhuma 

resposta foi digitada incorretamente.  

Os pressupostos para a realização da análise de regressão linear 

múltipla foram examinados por meio do output das análises de regressão linear 

múltipla. Ao realizar as análises foram solicitadas as opções: Estimativas, 

Intervalos de confiança, Modelo Ajustado, Correlações parciais e semiparciais, 

e Diagnóstico de Colinearidade na opção Estatísticas. Ainda nesta opção, na 

caixa Resíduos, solicitou-se Diagnósticos Casewise e Outliers fora de três 

desvios-padrão. Decidiu-se seguir o padrão do programa SPSS para analises 

de regressão e optar pela deleção de casos pairwise. Além disso, foram 
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analisados os plots (gráficos) dos resíduos e as distancias Mahalanobis. Seus 

resultados são relatados a seguir. 

5.3.4.1- Proporção de casos por variável independente 

De modo a garantir que a regressão múltipla pode ser utilizada, alguns 

pressupostos devem ser assegurados (Pallant, 2007). Primeiramente, a 

amostra deve corresponder a 15 casos por preditor ou ser calculada pela 

formula: N > 50 + 8m, onde m corresponde ao número de variáveis 

independentes. Ambas as maneiras de se calcular o tamanho da amostra 

foram comtempladas. Como são quatro os preditores (as bases de poder), 

seriam necessários 60 participantes. No caso da fórmula, ter-se-ia 50 + 8.4, o 

que totaliza 82 participantes. Como neste estudo participaram 95 pessoas, 

considera-se que a proporção de casos por preditor foi cumprida. 

 

 

5.3.4.2- Honestidade das correlações  

A Tabela 6 revela que as correlações entre as variáveis independentes 

(bases de poder) não estão inflacionadas porque nenhum item dos 

instrumentos está alocado em mais de um fator, ou seja, são honestas. Além 

disso, estas correlações não estão deflacionadas, pois as categorias das 

escalas de respostas não continham variáveis dicotômicas e não eram restritas 

(TABACHNICK, FIDELL, 2001). 

 

5.3.4.3- Dados ausentes (missing values). 

No que se refere aos casos omissos, a análise revelou que para todas 

as variáveis havia menos de 1%; estes casos foram excluídos da análise pelo 

método pairwise que remove da analise somente o valor ausente e não o caso 

inteiro, ou seja, todos os casos disponíveis foram incluídos nas análises. 
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5.3.4.4- Normalidade, linearidade, independência de resíduos, outliers (valores 
extremos) e homoscedasticidade. 

Foram calculados os indicadores de kurtosis e skewness, o teste de 

Kolmogorov-Smirnov e os histogramas com sobreposição da curva normal A 

observação dos resultados e a inspeção visual dos histogramas revelaram 

pequenos desvios não significantes, o que comprovou a normalidade da 

distribuição dos dados. 

A normalidade da distribuição das variáveis também foi investigada por 

meio dos Plots disponíveis na opção Explore das Estatísticas Descritivas do 

SPSS.  A normalidade foi confirmada por meio da observação dos gráficos da 

Probabilidade Normal (P-P) dos 12 fatores; a distribuição dos pontos seguiu 

uma linha reta perpendicular do canto esquerdo para o direito, confirmando a 

normalidade das distribuições. Os resíduos estavam distribuídos nos 

Scatterplots de forma aproximadamente retangular, com a maioria dos escores 

concentrados no centro. Como afirma Pallant (2007) isso sugere uma não 

violação do pressuposto de normalidade. 

Os valores extremos (outliers) foram examinados primeiramente por 

meio dos histogramas. Neles não havia pontos fora dos extremos. A 

observação dos Boxplots revelou alguns valores extremos fora dos boxes, mas 

eles não possuíam resíduos padronizados superiores ou inferiores a 3,3 

valores apontados como limites por Tabachnick e Fidell (2001). Neste caso, 

não foram encontrados tais valores, sugerindo que não havia valores extremos. 

Como recomendam Tabachnick e Fidell (2001), avaliou-se que esses dados 

eram característicos da amostra; assim, eles foram mantidos. Pallant (2007) 

ainda sugere que o Gráfico de Dispersão pode detectar a presença de valores 

extremos (outliers).  

Este fenômeno também pode ser verificado através da observação das 

distâncias de Mahalanobis. Para identificar se os casos são discrepantes é 

preciso determinar o valor crítico do qui-quadrado, utilizando o número de 

variáveis independentes como graus de liberdade (PALLANT, 2007). 

Tabachnick e Fidell (2001) sugerem um nível de significância de 0,001; assim, 

o valor crítico para este estudo corresponde a 18,46. Deste modo, somente o 
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caso 30 cujo valor da distância Mahalanobis foi de 30,56 ultrapassou o valor 

crítico. Segundo Tabachnick e Fidell (2001) “você precisa decidir se os casos 

outliers são propriamente parte da população que você pretende amostrar. 

Casos com valores extremos, que apesar disso, estão aparentemente ligados 

com o resto dos casos são, mais provavelmente, parte legítima da amostra” (p. 

71). Ou seja, “um outlier é um caso (ou muitos poucos casos) que parece ser 

solto do resto da distribuição” (p. 68). Em função desta observação, o caso foi 

mantido como parte legítima da amostra. 

Outliers também podem ser detectados pela Tabela Casewise 

Diagnostics, que revela casos com valores de resíduos padronizados maiores 

do que 3 ou menores do que -3. Neste estudo nenhum caso possui valores que 

cumpriam esta condição, portanto o modelo prediz adequadamente os valores 

expressos pelos participantes. 

5.3.4.5 - Singularidade e multicolinearidade entre as variáveis independentes 

Não foi encontrada singularidade entre as variáveis independentes, pois 

não havia correlações perfeitas entre elas.  Por sua vez, também não foi 

encontrada multicolinearidade, já que não houve correlações entre elas cujos 

valores estivessem entre 0,70 e 0,90 (Tabachnick e Fidell, 2001) 

Pallant (2007) destaca que outros indicadores de colinearidade são 

revelados pelos índices de tolerância e pelo Fator de Inflação da Variância 

(VIF). O índice de tolerância sugere quanto da variável critério não é explicado 

por outras variáveis independentes do modelo. Valores menores do que 0,10 

indicam a existência de correlação múltipla alta com outras variáveis e sugerem 

a possibilidade de multicolinearidade. Neste estudo os resultados apontaram 

índices de tolerância maiores que 0,80, o que revela a não existência de 

colinearidade ou multicolinearidade entre as variáveis. O VIF é o inverso do 

índice de tolerância, e é obtido dividindo-se 1 pelo valor da tolerância. Valores 

maiores que 10 indicam multicolinearidade. Os valores de VIF para este estudo 

não ultrapassam 1,24 o que reafirma a não existência de multicolienaridade. Os 

resultados das análises realizadas e sua discussão são apresentados na seção 

6 que se inicia a seguir. 
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6 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados e a discussão deste estudo serão organizados a partir dos 

seus objetivos específicos e geral, almejando atingi-los, explicitá-los e 

interpretá-los à luz da literatura. Deste modo, inicialmente serão apresentadas 

as médias das variáveis, respondendo aos seguintes objetivos específicos: 

apurar os indicadores de validade e fidedignidade da UWES; analisar e 

descrever os níveis de resiliência dentre os servidores públicos municipais, 

analisar e descrever os níveis de engajamento no trabalho dos servidores 

públicos municipais e analisar e descrever as bases de poder utilizadas pelos 

chefes na percepção dos servidores públicos municipais. Em seguida, abordar-

se-ão as correlações r de Pearson entre as variáveis, assim atingindo outro 

objetivo específico: Verificar e descrever a existência de associação entre 

engajamento no trabalho e resiliência. Por fim, serão discutidos os resultados 

obtidos nas análises de regressão múltipla padrão para responder ao objetivo 

geral: Testar a capacidade preditiva das bases de poder social dos chefes 

sobre a resiliência e o engajamento no trabalho, em servidores públicos 

municipais de Diadema - SP. 

6.1- Indicadores de Validade e Fidedignidade da UWES 

Considerando-se que a UWES não possui estudos de validade no Brasil, 

decidiu-se testar sua estrutura fatorial como primeiro passo das análises de 

dados, de modo a confirmar sua estrutura de três fatores. Os 17 itens da escala 

original eram reunidos em três fatores: dedicação (5 itens e alpha de Cronbach 

de 0,91), vigor (6 itens e alpha de Cronbach de 0,85) e absorção (6 itens e 

alpha de Cronbach de 0,83) e as respostas emitidas em uma escala tipo Likert 

de 5 pontos (1 = Nunca, 2 = Algumas vezes no ano, 3 = Algumas vezes no 

mês, 4 = Algumas vezes na semana e 5 = Diariamente). Decidiu-se ainda 

analisar a consistência interna da escala.  

Inicialmente os itens foram captados do manual da UWES já traduzidos 

para o português. Apesar disto, resolveu-se adequar sua redação ao português 

falado no Brasil. Então, a UWES foi reunida aos outros instrumentos desta 

investigação e aplicada aos participantes. 
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Os dados foram examinados quanto à normalidade, colinearidade e 

distribuição dedados extremos.  As respostas dos 95 participantes foram 

submetidas a cálculos para avaliar a fatorabilidade dos dados. O índice de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 0,92, a não significância da prova de Bartlett 

(qui-quadrado de 1220,37, gl= 136, p< 0,01) e o determinante da matriz de 

correlações (7,46E-007) confirmaram a adequação dos dados para fatoração. 

Depois disso, os dados foram submetidos a análises dos componentes 

principais (PC) e à fatoração dos eixos principais (PAF). A fidedignidade dos 

fatores foi estimada pelo cálculo dos alphas de Cronbach.   

A primeira extração foi feita pelo método dos componentes principais 

para que se pudesse estimar o número provável de componentes. Três deles 

explicaram 69,6% da variância total e todos eles possuíam autovalores maiores 

do que 1. Exame visual do scree plot também apontava que três componentes 

distinguiam-se dos demais. Depois desta constatação, os fatores foram 

extraídos pelo método dos componentes principais, com rotação obliqua. Para 

a seleção dos fatores estabeleceu-se autovalores mínimos de 1 e para a 

retenção dos itens, cargas fatoriais mínimas de 0,30. A observação da matriz 

de correlações revelou que variavam entre -0,36 a 0,64 (Tabela 2) e apontou a 

adequação do método de rotação Oblimin.  

Os 17 itens foram agrupados em três fatores: vigor que reuniu seis itens, 

dedicação que congregou cinco itens e absorção, que agrupou seis itens com 

cargas entre 0,35 e 0,96. A fidedignidade foi avaliada por meio do alpha de 

Cronbach e os valores variaram entre 0,83 e 0,91. A Tabela 2 traz maiores 

detalhes acerca destas características psicométricas. 
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Tabela 2 – Composição e caraterísticas psicométricas dos fatores da UWES  

Fator Variância 

explicada 

Autovalor  Itens Cargas 

fatoriais 

Comunalidades 

Vigor 55% 9,34 1 0,45 O,73 

  4 0,86 0,81 

 8 0,50 0,63 

 12 0,70 0,63 

 15 0,35 0,29 

 17 0,52 0,33 

 Alpha: 0,85 

Dedicação 8% 1,42 2 0,96 0,75 

 5 0,66 0,71 

 7 0,63 0,72 

 10 0,89 0,83 

 13 0,48 0,54 

 Alpha: 0,91 

Absorção 6% 1,07 3 0,58 0,47 

 6 0,65 0,40 

 9 0,64 0,78 

 11 0,81 0,82 

 14 0,67 0,77 

 16 0,71 0,44 

 Alpha: 0,94 

 

Confirmada a estrutura fatorial da UWES, seguiu-se com a análise dos 

dados. Para isto, primeiramente estimou-se a confiabilidade das Escalas de 

Avaliação da Resiliência e de Bases de Poder (já que a da UWES foi 

apresentada na subseção anterior) e as médias dos 12 fatores: cinco de 

resiliência, três de engajamento no trabalho e quatro das bases de poder. Mas 

antes disso, a escala de respostas da EAR foi recodificada: originalmente, 
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embora ela fosse composta por cinco pontos, eles variavam de zero a quatro. 

De modo a não prejudicar analises que envolvessem multiplicação, a escala de 

respostas da EAR foi recodificada conforme explicita o Quadro 1.  

Quadro 1 – Valores recodificados da EAR 

Valor original Valor recodificado 

0 1 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

 

Depois disso, calcularam-se as regressões lineares múltiplas-padrão 

entre as variáveis preditoras (as quatro bases de poder) e as consequentes, ou 

seja, os cinco fatores de resiliência e os três de engajamento no trabalho. 

Passa-se a seguir a apresentar e discutir os achados dessas analises. 

 

6.2 – A Confiabilidade dos Instrumentos 

A confiabilidade das escalas para a amostra deste estudo foi verificada 

através do cálculo do Alfa de Cronbach, um indicador adequado para a análise 

da confiabilidade de escalas (HAIR, ANDERSON, TATHAM, BLACK, 2008), 

que pode ser conferida na Tabela 3.  

 

 

 

 

 

 



92 

Tabela 3 – Confiabilidade dos instrumentos utilizados. 

 

Segundo afirmam Murphy e Davidsholder (1988), a consistência interna 

dos fatores é baixa quando varia entre de 0,60 e 0,70. Para HAIR et al. (2008) 

é satisfatória se possui valores superiores a 0,80. Apenas o fator Resignação 

diante da vida, um dos componentes da EAR, teve alpha de Cronbach baixo; 

os demais se encontram em faixas classificadas como admissíveis para 

investigação segundo classificam Nunnally e Bernstein (1995). Sabe-se que 

quanto menores os índices de fidedignidade, maior é a probabilidade de erro 

de medida (PASQUALI, 1997; NUNNALLY, BERNSTEIN, 1995). Por isto, as 

Escala Fator Itens 

componentes 

Alpha de 

Cronbach 

original 

Alpha de 

Cronbach 

neste 

estudo 

EBPS Poder legítimo   2, 5, 13, 14 0,81 0,84 

Poder de perícia  3, 7, 10, 15 0,84 0,77 

Poder de coerção   4, 11, 12 0,85 0,89 

Poder de 

recompensa 

1, 6, 8, 9 0,72 0,81 

UWES Dedicação  2,5,7,10,13 0,91 0,91 

Vigor 1,4,8,12,15,17 0,85 0,85 

Absorção  3,6,9,11,14,16 0,83 0,94 

EAR Aceitação positiva de 

mudanças  

1, 8, 14, 20, 23, 

26, 27, 29, 31, 32 

 

0,84 

 

0,87 

Espiritualidade  2, 6, 15, 21, 25, 

30 

0,90 0,90 

Resignação diante da 

vida 

3, 10, 13, 16, 19, 

22, 28 

 

0,73 

 

0,64 

Competência pessoal 4, 7, 11, 17, 24 0,72 0,74 

Persistência diante 

de dificuldades 

5, 9, 12, 18 0,78 0,71 
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afirmações acerca de Resignação diante da vida devem ser consideradas com 

este cuidado.  

A variação entre os valores dos alfas de Cronbach identificados neste 

estudo e os dos estudos originais de construção ou de validação das escalas 

pode ter sido causada por variabilidade da amostra (PASQUALI, 1997). Para 

este autor, amostras homogêneas levam a uma menor probabilidade de 

variância nos resultados e isto determina, segundo este autor, uma menor 

consistência interna. Neste estudo, a amostra foi composta por funcionários 

públicos municipais de uma única cidade, ou seja, uma amostra bastante 

homogênea. Evitar este problema neste estudo não seria possível em função 

de se tratar de um estudo de caso, ou seja, este foi um problema inerente ao 

tipo de estudo. Para Pasquali (1997), a baixa consistência interna também 

pode ser explicada pelo reduzido número de itens de cada fator.  Mas, como se 

pode notar, este não é o caso do fator Resignação diante da vida, uma vez que 

ele é composto por sete itens.   

Assim, como se pode apreender da Tabela 3, os instrumentos são 

bastante confiáveis, mas cuidado se deve tomar quando o fator Resignação 

diante da vida entrar nas análises. A seguir se passará a tratar das medias das 

variáveis do estudo. 

 

6.3- Sobre as Médias das Variáveis 

6. 3.1- Análise e descrição das dimensões da resiliência  
 

Conforme se pode observar na Tabela 4, as dimensões que compõem a 

variável resiliência obtiveram médias que variaram de 2,04, no fator resignação 

diante da vida a 4,31 no fator persistência diante das dificuldades. A maioria 

das medias dos fatores ficou ao redor do ponto quatro da escala de resiliência 

(frequentemente é verdade), indicando que os participantes frequentemente 

percebem a si mesmos como capazes de enfrentar as adversidades da vida 

em função da sua alta percepção de persistência, capazes de adaptar-se às 

mudanças, com bom nível de competência pessoal e de espiritualidade. O 
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valor médio em resignação ficou próximo ao ponto 2 da escala, indicando que 

os respondentes são pouco resignados e, portanto, que possuem bom nível de 

resiliência. 

Tabela 4: Médias e desvios-padrão de resiliência 

Variável Média Desvio Padrão Ponto médio da 
escala 

Persistência diante das dificuldades  
 

4,31 0,57 3 

Adaptação ou aceitação de mudanças 
  

4,17 0,66 3 

Competência pessoal 
  

3,80 0,58 3 

Espiritualidade 
  

3,55 1,33 3 
 

Resignação diante da vida 
 

2,04 0,71 3 

 

Segundo Grotberg (2005) resiliência é a capacidade humana de 

superação das adversidades. Remete à habilidade do ser humano de ter êxito 

frente às adversidades da vida, superá-las e inclusive, ser fortalecido ou 

transformado por elas. Os resultados evidenciam que os trabalhadores 

estudados acreditam que possam suportar as situações difíceis, persistindo no 

sentido de superá-las, e que são capazes de se adaptar às mudanças impostas 

pelas adversidades. Aponta também a percepção de que possuem um nível 

bom de competência pessoal e encontram-se pouco acima da média em 

relação à espiritualidade. Assim, pode-se afirmar que os participantes julgam 

possuir competência para agir em busca da superação das adversidades e 

que, para isto, contam com suas crenças de algo sobrenatural lhes fornece 

apoio para isto. Observa-se que o fator resignação diante da vida foi o único a 

ficar abaixo da média, o que representa uma característica positiva, pois 

conforme Martins, Siqueira e Emilio (2010): quanto maiores os índices neste 

fator, menor é a acomodação, a falta de ação diante das dificuldades.  Isto 

indica que os participantes não se acomodam, não se resignam facilmente 

diante das situações difíceis, agindo em busca de sua superação. Outro dado 

importante do fator resignação diante da vida é o valor apurado de desvio 

padrão que representa 34,8% do valor da média. Esta porcentagem 

considerada alta indica uma ampla variância, ou seja, que os participantes 
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variam muito em resignação, existindo dentre eles, aqueles que possuem alta 

resignação, enquanto outros possuem baixos níveis nesse fator. 

Destaca-se a ausência de estudos que tenham analisado a resiliência 

em servidores públicos que tenham utilizados a escala EAR, visto que se trata 

de uma escala construída recentemente. No entanto, podem-se comparar os 

resultados com um estudo que utilizou um instrumento com categorias 

semelhantes para avaliar a resiliência. É o caso da pesquisa de Oliveira e Lipp 

(2009), que considerou as seguintes categorias de comportamentos resilientes 

(baseadas no questionário de Reivich e Shatté de 2002): análise causal, 

regulação emocional, controle de impulsos, otimismo, empatia, autoeficácia e 

reaching out2. Oliveira e Lipp (2009) em sua amostra composta por juízes e 

servidores públicos, detectaram que o fator autoeficácia teve a maior média, 

semelhante ao presente estudo que encontrou como resultado uma média de 

3,80 no fator competência pessoal - um fator que pode ser considerado 

semelhante a autoeficácia (ONÇA, 2011).  

Outro importante estudo realizado por Onça (2011) investigou o impacto 

da autoeficácia e da percepção de suporte social no trabalho sobre a resiliência 

dos trabalhadores e para tanto utilizou a Escala de Resiliência de Connor – 

Davidson (CD- RISC 10). Os participantes apresentaram média de 3,7 numa 

escala de 1 a 5 pontos. Este valor acima do ponto médio da escala (3,0) é 

muito próximo do ponto correspondente a “frequentemente é verdade”, 

mantendo correspondência com os valores apresentados neste estudo. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- o conceito de reaching out, apresentado por Reivich e Shatté, pode ser compreendido como uma disposição para ir 

em busca de novas experiências e desafios. (OLIVEIRA, LIPP, 2009). 
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6. 3.2- Análise e descrição das dimensões do engajamento no trabalho  
 
 
Conforme se pode observar na Tabela 5, as médias nas dimensões que 

compõem a variável engajamento no trabalho foram muito próximas, variando 

de 3,97, no fator dedicação a 4,12, no fator vigor. No fator absorção os 

participantes apresentaram uma média de 3,98. Todos os fatores ficaram muito 

próximos do ponto quatro da escala de engajamento (algumas vezes na 

semana), indicando que eles percebem em si um alto grau engajamento no 

trabalho, ou seja que possuem vigor, são dedicados e deixam-se absorver pelo 

trabalho.   

 
Tabela 5: Médias e desvios-padrão de engajamento no trabalho 

Variável Média Desvio Padrão Ponto médio da 
escala 

Vigor 
 

4,12 0,72 3 

Absorção 
  

3,98 0,77 3 

Dedicação 
  

3,97 0,96 3 

 

Engajamento no trabalho é definido como um estado afetivo-inspirador 

persistente, patente e positivo de realização dos empregados (LLORENSL et 

al., 2007). Os resultados apontam que os trabalhadores estudados se esforçam 

no trabalho e apresentam resistência mental nas atividades laborais 

caracterizada por altos níveis de energia e persistência, superação mental, 

habilidade de não ser desgastado facilmente. Também apontam o estado de 

concentração total na realização do trabalho caracterizado pela sensação de se 

deixar “levar” pelo trabalho, de adotar objetivos de realização, de ser inspirado 

e ter orgulho do trabalho, de sentir-se desafiado, de ver significado nas 

atividades realizadas e de entusiasmo pelo que faz. Além disso, sentem 

felicidade na realização do trabalho e têm a sensação que o tempo passa 

“voando”, sentindo dificuldade de se desligar do trabalho. Esses valores são 

próximos aos apresentados por Bakker, Emmerik e Euwema (2006), que 

apurou médias de 4,05 (DP=1,07) para vigor, 3,67 (DP=1,35) para dedicação e 

3,35 (DP=1,16) para absorção. 
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6. 3.3- Análise e descrição das dimensões das bases de poder 
 
Observa-se na Tabela 6 que as dimensões que compõem a variável, 

bases de poder, obtiveram médias que variaram de 2,02 (DP=1,24) no fator 

poder de coerção a 4,46, no fator poder de perícia (DP= 0,71).  

 

Tabela 6: Médias e desvios-padrão das bases de poder 

Variável Média Desvio Padrão Ponto médio da 
escala 

Perícia 
  

4,46 0,71 3 

Legítimo 
 

4,07 0,95 3 

Recompensa 
  

2,99 1,20 3 

Coerção 
  

2,02 1,24 3 

 

Os resultados apontam que os trabalhadores percebem o poder de 

perícia como o mais empregado pelos seus superiores hierárquicos. Para 

French e Raven (1959) a força do poder de perícia do superior hierárquico 

varia com a extensão do conhecimento que o trabalhador atribui ao superior 

hierárquico dentro de uma dada área. Provavelmente o trabalhador avalia a 

perícia do superior hierárquico em relação ao próprio conhecimento que detém, 

bem como em relação a um padrão absoluto.  

Depois do poder de perícia, os resultados indicam o poder legítimo como 

o mais percebido pelos trabalhadores. O poder legítimo é definido por French e 

Raven (1959) como aquele que deriva de valores internalizados no trabalhador 

que ditam que superior hierárquico tem um direito legítimo de influencia-lo, e 

que ele, trabalhador, tem uma obrigação de aceitar essa influência.  Os autores 

destacam que o poder de legitimidade é muito similar à noção de legitimidade 

de autoridade que tem sido explorada longamente por sociólogos, 

particularmente Weber (1991). Contudo, poder de legitimidade nem sempre é 

uma relação de funções, porém em todos os casos, a noção de legitimidade 

envolve algum tipo de código ou padrão, aceito pelo indivíduo, por virtude da 
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qual o agente externo pode afirmar seu poder, que no caso do serviço público 

pode estar ligado à legislação que cria os cargos e funções, portanto o superior 

hierárquico é legalmente investido no cargo de chefia, ocupa uma posição na 

hierarquia organizacional que lhe permite exercer influência ou poder. 

O poder de recompensa é a terceira média em termos de valor, mas 

este valor corresponde a média da escala (3), ou seja, a um ponto neutro. 

Conforme Martins (2008), valores menores do que 2,9 indicam que a base é 

pouco utilizada. Outro dado importante a ser analisado é o valor apurado de 

desvio padrão que representa 40,13% do valor da média. Esta porcentagem 

indica uma ampla variância, ou seja, que os participantes variam muito em 

poder de recompensa, existindo dentre eles, aqueles que percebem que o 

superior hierárquico utiliza muito este poder, enquanto outros percebem que o 

superior hierárquico utiliza pouco este poder. Poder de recompensa é definido 

por French e Raven (1959) como poder cuja base é a habilidade de 

recompensar. Para Galbraith (1986), poder compensatório oferece ao indivíduo 

uma recompensa ou um pagamento que lhe seja vantajoso para que renuncie 

à sua própria vontade e preferência e, em troca, busque a recompensa. Pode-

se conjecturar que em razão da forma de recompensar no serviço público, 

onde todas as vantagens e benefícios são definidos por lei e abrange todos os 

servidores que se enquadram numa determinada situação, é que se dá a baixa 

percepção de que os superiores hierárquicos utilizam pouco essa base de 

poder. Na verdade, a liberdade de o chefe recompensar no serviço público fica 

restrita por controles legais. 

Por fim, a base de poder de coerção foi a que teve a média mais baixa, 

2,02 (DP= 1,24). Observa-se um valor de desvio padrão muito alto, que 

representa 61,39% do valor da média. Esse percentual significa respostas nos 

extremos da escala, ou seja, que os participantes variam muito em poder de 

coerção, existindo dentre eles, aqueles que percebem que o superior 

hierárquico utiliza muitíssimo este poder, enquanto outros percebem que o 

superior hierárquico utiliza pouquíssimo este poder. Poder de coerção, para 

French e Raven (1959), é parecido com o de recompensa, pois envolve a 

habilidade do superior hierárquico de manipular a obtenção de recursos. O 

poder coercitivo do superior hierárquico sobre o subordinado deriva da 
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expectativa, por parte do subordinado, de que ele será punido pelo superior se 

falhar em agir em conformidade ao esforço de influência do superior 

hierárquico. Causa estranheza a média obtida para esta base, pois, conforme 

Mintzberg (2011) quanto maior a organização, maior é a necessidade de adotar 

uma divisão mais complexa do trabalho entre os operadores e aumenta a 

necessidade de supervisão direta. Nestes casos torna-se obrigatória a 

presença de um gerente em tempo integral e à medida que a organização 

torna-se mais elaborada, são necessários mais gerentes. Os gerentes no caso 

do serviço público são em sua maioria, e por força da Constituição Federal 

(1998), cargos em comissão e, portanto são servidores não concursados que 

em muitos casos não conhecem a dinâmica do serviço público e por isso, 

geram diversos conflitos com os servidores efetivos. Mas parece claro que os 

subordinados percebem que seus chefes, embora ocupem cargos que lhe 

concedem poder legitimo, não são coercitivos, talvez porque percebam que 

seus subordinados estão sujeitos a mecanismos legais que os defendem 

contra este tipo de exercício de poder. 

6.4- Correlação entre as Variáveis 

O termo correlação descreve a associação entre duas variáveis 

numéricas, ou seja, é uma medida do relacionamento entre variáveis. O 

propósito de se fazer uma análise de correlação é o de descobrir se existe um 

relacionamento entre as variáveis, qual a força de associação entre as 

variáveis e se esse relacionamento não foi determinado devido a um erro 

amostral (FIELD, 2009). O coeficiente de correlação (r de Pearson) expressa 

quantitativamente as relações entre as variáveis ou seja e possibilita descobrir 

a direção do relacionamento, podendo ser direta (positiva) ou inversa 

(negativa) e a força ou magnitude do relacionamento entre as duas variáveis. A 

direção do relacionamento é classificada em positiva ou direta quando valores 

altos em uma variável tende a ser associados com valores altos na outra 

variável, ou valores baixos em uma variável tendem a ser associados com 

valores baixos na outra variável. Por sua vez, a classificação do 

relacionamento é negativa ou inversa quando valores altos em uma variável 

são associados com valores baixos na outra variável. A força ou magnitude do 

relacionamento entre as duas variáveis varia de 0 (nenhuma relação entre as 
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variáveis) a -1 ou +1 (relação perfeita entre as variáveis) e pode ser 

classificadas em: 1)Forte: para resultados entre 0,7 a 0,9, podendo ser positivo 

ou negativo; 02) Moderado: para resultados entre 0,4 a 0,6 podendo ser 

positivo ou negativo; 3) Fraco: para resultados entre 0,1 a 0,3, podendo ser 

positivo ou negativo; 4) Perfeito: para o resultado 1 podendo ser positivo ou 

negativo e; 5) Nulo: para o resultado 0 (DANCEY; REIDY, 2006).  

As pesquisas em geral são realizadas para testar hipóteses como por 

exemplo, testar se determinadas variáveis se relacionam entre si. Ao criar uma 

hipótese de que certa variável se relaciona com outra, cria-se também a 

possibilidade contrária, ou seja, a hipótese de que a variável indicada não se 

relaciona com a outra, e essa hipótese é chamada hipótese nula ou H0. Deste 

teste de hipóteses deriva 2 tipos de erros: Erro do tipo I, que ocorre quando se 

rejeita H0 sendo esta verdadeira e Erro tipo II que acontece quando se aceita 

H0 sendo esta falsa. A probabilidade de rejeitar a H0 quando a H0 é verdadeira 

é chamada de nível de significância do teste, representado pela letra p. Na 

realidade nunca se tem certeza se está cometendo um erro ou não ao rejeitar 

H0, mas o teste estatístico traz a probabilidade de cometer esse erro. Se a 

probabilidade for suficientemente pequena, menos de 5% (p<0,05), então a 

decisão de rejeitar H0 estará bem fundamentada (FIELD, 2009). A próxima 

tabela mostra os coeficientes de correlações (r de Pearson) entre as variáveis 

deste estudo (Tabela 7).  
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Tabela 7 - Coeficientes de correlação (r de Pearson) entre as variáveis do estudo 
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legítimo             

perícia 0,29**            

coerção 0,09 -0,28**           

recompensa 0,22* 0,21* -0,01          

adaptação 0,19 0,06 -0,09 0,14         

espiritualidade -0,07 0,03 -0,07 0,12 0,04        

resignação 0,08 -0,07 0,07 0,14 -0,14 0,09       

competência 0,19 0,20 -0,08 0,09 0,54** 0,03 -0,21*      

persistência 0,03 0,11 -0,23 0,07 0,57** 0,06 -0,20 0,70**     

vigor 0,13 0,12 -0,06 0,10 0,46** 0,13 -0,03 0,50** 0,47**    

absorção 0,05 0,14 -0,03 0,13 0,26* 0,17 -0,13 0,34** 0,30** 0,80**   

dedicação 0,02 0,05 -0,00 0,14 0,29** 0,11 0,07 0,24* 0,23* 0,82** 0,80**  
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Os resultados das correlações entre os fatores de bases de poder que 

são as variáveis antecedentes deste estudo confirmam a não existência de 

singularidade e de multicolinearidade. Eles apontam correlação significativa, 

fraca e positiva entre o poder legítimo e o poder de perícia (r= 0,29; p < 0,01) 

demonstrando que quanto mais o trabalhador percebe que o superior 

hierárquico possui o legítimo direito de lhe dar ordens, às quais ele tem a 

obrigação de cumprir, mais ele percebe que o supervisor possui um 

conhecimento especial, reconhecido por ele. Os resultados apontam também 

correlação significativa, fraca e positiva entre o poder legítimo e o poder de 

recompensa (r= 0,22; p< 0,01) demonstrando que quanto mais o trabalhador 

percebe que o superior hierárquico possui o legítimo direito de lhe dar ordens, 

às quais ele tem a obrigação de cumprir, mais forte é a percepção de que seu 

superior hierárquico pode recompensá-lo ou retirar punições destinadas a ele.  

Verifica-se ainda correlação significativa, fraca e positiva entre poder de 

recompensa e poder de perícia (r= 0,21; p < 0,05) demonstrando que quanto 

mais forte a percepção do trabalhador que seu superior hierárquico pode 

recompensá-lo ou de retirar punições destinadas a ele, maior é a percepção de 

o superior hierárquico possui um conhecimento especial, que é reconhecido 

por ele. Por fim, verificou-se correlação significativa, fraca e negativa entre 

poder de perícia e poder de coerção (r= -0,28; p < 0,01) o que demonstra que 

quanto mais o trabalhador percebe que o superior hierárquico possui um 

conhecimento especial, menos ele percebe que seu supervisor pode puni-lo se 

ele falhar e que menos pode retirar dele benefícios ou recompensas. 

Os resultados revelaram que existem correlações significativas (Tabela 

7) entre os fatores da resiliência. O fator adaptação ou aceitação positiva de 

mudanças apresenta correlação significativa, moderada e positiva com o fator 

competência pessoal (r = 0,54; p < 0,01) e com persistência diante das 

dificuldades (r= 0,57; p < 0,01). Isto permite afirmar que quanto maior foi o 

reconhecimento de que as mudanças e as situações difíceis podem oferecer 

oportunidades de crescimento, maior foi a percepção do servidor acerca de 

suas capacidades e limitações e maior foi sua percepção de que é capaz de 

suportar os eventos adversos com confiança e perseverança.  
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O fator competência pessoal correlacionou-se significativa, forte e 

positivamente com persistência diante das dificuldades (r = 0,70; p < 0,01), 

demonstrando que aqueles que conhecem suas habilidades e limites pessoais 

são mais persistentes e vice-versa. As correlações entre os fatores de 

resiliência demonstram que eles possuem um padrão de variação semelhante, 

ou seja, o aumento de um é acompanhado pelo aumento das dimensões 

correlacionadas. Por outro lado, o fator resignação diante da vida 

correlacionou-se significativa, fraca e negativamente com competência (r = -

0,21; p < 0,05), indicando que quanto maior foi a percepção de sua 

capacidade, menor foi a acomodação e a falta de ação diante das dificuldades.  

Estes resultados corroboram os resultados de estudos recentes como o 

de Emilio (2011) que identificou que o fator adaptação ou aceitação positiva de 

mudanças estava associado moderada e diretamente ao fator competência 

pessoal (r = 0,62; p < 0,01) e ao fator persistência diante das dificuldades (r= 

0,59; p < 0,01), o mesmo acontecendo entre competência pessoal e 

persistência diante das dificuldades (r = 0,64; p < 0,01). 

Quanto às correlações entre os fatores de engajamento no trabalho, os 

resultados apontam correlação significativa, alta e positiva entre vigor e 

absorção (r= 0,80; p< 0,01) demonstrando que aqueles que possuem desejo de 

se esforçar no trabalho e apresentam maior resistência mental nas atividades 

laborais caracterizado por altos níveis de energia e persistência entram em um 

estado de concentração e felicidade na realização do trabalho que 

experimentam a sensação que o tempo passa “voando” sentem dificuldade de 

se desligar do trabalho. Verificou-se também correlação significativa, alta e 

positiva entre vigor e dedicação (r=0,82; p< 0,01) demonstrando que aqueles 

que possuem desejo de se esforçar no trabalho e apresentam maior resistência 

mental (caracterizada por altos níveis de energia e persistência) nas atividades 

laborais adotam objetivos de realização, são inspirados e sentem orgulho do 

trabalho, gostam de sentir-se desafiados, e encontram significado nas 

atividades realizadas e tem entusiasmo pelo que faz.  

Por fim, verificou-se que os resultados apontam correlação significativa, 

alta e positiva entre absorção e dedicação (r= 0,80; p < 0,01) demonstrando 
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que aqueles que entram em um estado de concentração e felicidade na 

realização do trabalho que experimentam a sensação que o tempo passa 

“voando” adotam objetivos de realização, são inspirados e sentem orgulho do 

trabalho, gostam de sentir-se desafiados, e encontram significado nas 

atividades realizadas e tem entusiasmo pelo que faz. Estas correlações entre 

os fatores de engajamento no trabalho demonstram que possuem um padrão 

de variação semelhante, quando aumenta a incidência de um, o mesmo ocorre 

nas dimensões correlacionadas. Nas análises de correlação entre os fatores de 

engajamento no trabalho e bases de poder, verificou-se que não existiu 

nenhuma correlação significativa entre as duas variáveis.  

A hipótese 5 (H5: Quanto maior for o nível de resiliência dos funcionários 

públicos, maior será seu nível de engajamento no trabalho) foi testada por meio 

do cálculo das correlações de Pearson entre resiliência e engajamento no 

trabalho. Os resultados apontaram que o fator adaptação ou aceitação positiva 

de mudanças apresentou correlação significativa, moderada e positiva com o 

fator vigor (r= 0,46; p < 0,01), revelando que os participantes que reconhecem 

que as mudanças e as situações difíceis podem oferecer oportunidades de 

crescimento esforçam-se no trabalho e apresentam maior resistência mental, 

altos níveis de energia e persistência nas atividades laborais. Verificou-se 

também que o fator adaptação ou aceitação positiva de mudanças apresentou 

correlação significativa, fraca e positiva com dedicação (r= 0,29; p < 0,01), o 

que revelou que aqueles que reconhecem que as mudanças e as situações 

difíceis podem oferecer oportunidades de crescimento, adotam objetivos de 

realização, são inspirados e sentem orgulho do trabalho, gostam de sentir-se 

desafiados, e encontram significado nas atividades realizadas e tem 

entusiasmo pelo que faz.  

Verificou-se ainda que o fator adaptação ou aceitação positiva de 

mudanças apresentou correlação significativa, fraca e positiva com o fator 

absorção (r= 0,26; p < 0,05), demonstrando que aqueles que reconhecem que 

as mudanças e as situações difíceis podem oferecer oportunidades de 

crescimento, entram em um estado de concentração e felicidade na realização 

do trabalho, experimentam a sensação que o tempo passa “voando” e sentem 

dificuldade de se desligar do trabalho.  
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Os fatores espiritualidade e resignação não se correlacionaram com os 

fatores de engajamento no trabalho. Já o fator competência pessoal 

apresentou correlação significativa, moderada e positiva com o fator vigor (r= 

0,50; p < 0,01) demonstrando que aqueles que tem conhecimento das próprias 

capacidades e potencialidades e de seus limites, possuem desejo de se 

esforçar no trabalho e apresentam maior resistência mental nas atividades 

laborais, possuem altos níveis de energia e persistem no que fazem.  

Verificou-se também que o fator competência pessoal apresentou 

correlação significativa, fraca e positiva com absorção (r= 0,34; p < 0,01). Este 

resultado demonstrou que aqueles que tem conhecimento das próprias 

capacidades e potencialidades e de seus limites entram em um estado de 

concentração e felicidade na realização do trabalho, não percebem o passar do 

tempo têm dificuldade de se desligar do trabalho. Verificou-se ainda que o fator 

competência pessoal apresentou correlação significativa, fraca e positiva com o 

fator dedicação (r= 0,24; p < 0,05). Isto demonstra que aqueles que tem 

conhecimento das próprias capacidades e potencialidades e de seus limites 

adotam objetivos de realização, são inspirados e sentem orgulho do trabalho, 

gostam de sentir-se desafiados, encontram significado nas atividades 

realizadas e tem entusiasmo pelo que fazem.  

Constatou-se ainda que o fator persistência diante das dificuldades 

apresentou correlação significativa, moderada e positiva com vigor (r= 0,47; p < 

0,01), o que demonstra que aqueles que encaram os eventos adversos e/ou as 

situações difíceis com confiança e perseverança possuem desejo de se 

esforçar no trabalho e apresentam maior resistência mental nas atividades 

laborais caracterizado por altos níveis de energia e persistência nas tarefas. 

Persistência diante das dificuldades também se correlacionou significativa, 

fraca e positivamente com absorção (r=0,30; p<0,01) o que demonstra que 

aqueles que encaram os eventos adversos e/ou as situações difíceis com 

confiança e perseverança entram em um estado de concentração e felicidade 

na realização do trabalho, experimentam a sensação que o tempo passa 

“voando” e sentem dificuldade de se desligar do trabalho. Por fim, verificou-se 

que persistência diante das dificuldades apresentou correlação significativa, 

fraca e positiva com dedicação (r= 0,23; p < 0,05) demonstrando que aqueles 



106 

que encaram os eventos adversos e/ou as situações difíceis com confiança e 

perseverança, adotam objetivos de realização, são inspirados e sentem orgulho 

do trabalho, gostam de sentir-se desafiados e encontram significado nas 

atividades realizadas e tem entusiasmo pelo que faz. Assim, H5 foi 

parcialmente confirmada, pois engajamento no trabalho correlacionou-se com 

três dos cinco fatores de resiliência: adaptação positiva à mudanças, 

competência pessoal e persistência diante de dificuldade. 

Resultados das análises de correlação revelaram que não existiu 

nenhuma correlação significativa entre as variáveis independentes e as 

variáveis dependentes, ou seja, entre os fatores de resiliência e bases de poder 

e entre os fatores de engajamento no trabalho e as bases de poder. Estes 

resultados apontaram que muito provavelmente o modelo de predição não 

seria confirmado, uma vez que a análise de regressão baseia-se na existência 

de correlações entre as variáveis independentes (ou antecedentes) e 

dependentes (ou consequentes). 

6.5 – Sobre as análises de regressão 

Para verificar a capacidade preditiva das bases de poder sobre 

resiliência e engajamento no trabalho foram utilizadas análises de regressão 

múltipla. Para testar as hipóteses H1 a H4 (H1- Bases de poder de coerção e 

poder legítimo utilizadas pelos chefes predizem menores níveis de resiliência 

dos subordinados; H2 - Bases de poder de coerção e poder legítimo utilizadas 

pelos chefes predizem menores níveis de engajamento no trabalho; H3 - Bases 

de poder de recompensa e de perícia utilizadas pelos chefes predizem maiores 

níveis de resiliência dos subordinados e H4 - Bases de poder de recompensa e 

de perícia utilizadas pelos chefes predizem maiores níveis de engajamento no 

trabalho dos subordinados) foram realizadas oito análises de regressão 

múltiplas-padrão tendo-se como variáveis antecedentes as quatro bases de 

poder e como consequentes os cinco fatores de resiliência e os três de 

engajamento no trabalho. Os resultados são relatados a seguir. 

O modelo 1 que incluiu as bases de poder de recompensa, de coerção, 

legítimo e de perícia não foi significativo (p= 0,236) para predizer a variância de 

adaptação positiva a mudanças na amostra estudada: explicou apenas 5,9% 
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da variação (R2 = 0,059; F= 1,43; p>0,05) da variável consequente, conforme 

observa-se na Tabela 8. Isto significa que bases de poder não explicam 

adaptação positiva dos participantes a mudanças trazidas pelas adversidades.  

O modelo 2 (Tabela 8), que incluiu as bases de poder como 

antecedentes também não foi significativo (p=0,619) para predizer a variância 

de espiritualidade na amostra estudada: explicou apenas 2,9% da variação (R2 

=0,029; F= 0,663; p>0,05) da variável independente, o que significa que as 

bases de poder não explicam espiritualidade nos servidores públicos 

pesquisados.  

Resultados semelhantes podem ser observados nos modelos 3 (R2 = 

0,035; F= 0,815; p>0,05), 4 (R2 = 0,060; F= 1,446; p>0,05) e 5 (R2 = 0,062; F= 

1,484; p>0,05), os três com resultados não significativos, o que permite dizer 

que as bases de poder não explicam resignação diante da vida, competência 

pessoal e persistência diante das dificuldades na amostra estudada, portanto, 

conforme os resultados obtidos, bases de poder não explicam resiliência para 

os trabalhadores participantes desta pesquisa. Assim, as hipóteses H1 e H3 

foram rejeitadas. 

Estes resultados corroboram, de certa forma, estudos recentes como o 

Gillespie et. al (2007) que testaram um modelo de predição de resiliência de 

enfermeiros que trabalhavam em salas de operações (centro cirúrgico). Dois 

modelos de regressão foram usados para identificar o melhor modelo 

explicativo de resiliência. O primeiro testou a hipótese de que um conjunto das 

variáveis do modelo contribuía para explicar resiliência dentre os participantes. 

Cinco delas (esperança, autoeficácia, coping, controle e competência) 

contribuíram significativamente para explicar resiliência, enquanto 

gerenciamento de situações estressantes, idade, nível de educação, anos de 

experiência, suporte de colegas, planejamento na solução de problemas e 

coesão entre colegas não contribuíram. O modelo final explicou 60% da 

variância e em ambos os modelos os preditores mais fortes foram esperança, 

autoeficácia e coping.  

A proximidade dos resultados dos estudos é que tanto no estudo de 

Gillespie et. al (2007) quanto no presente estudo, variáveis consideradas 
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externas tais como: suporte dos colegas, coesão entre os colegas e como o 

funcionário percebe o poder que o seu superior exerce sobre ele, não 

contribuíram para explicar resiliência, enquanto que fatores internos, tais como 

esperança, auto eficácia e controle contribuíram.  

O que reforça esse entendimento neste estudo é o fato de que a Tabela 

4 demonstra que os servidores possuem um alto nível de resiliência, portanto, 

subentende-se que os servidores passaram por experiências adversas, 

enfrentaram-nas e saíram fortalecidos, porém isso não está associado ao tipo 

de poder utilizado pelo seu superior hierárquico. Isto significa que tanto no 

processo de enfrentamento das dificuldades quanto na identificação de 

experiências adversas o papel e o posicionamento da chefia não provocaram 

impacto significativo, portanto, as variáveis deste estudo consideradas externas 

ao indivíduo não predisseram resiliência. 

Tabela 8- Regressão para bases de poder social sobre resiliência e engajamento no trabalho 

Modelo R R
2
 Erro Padrão de 

Estimativa 

F 

 Modificado 

Sig. F 

Modificado 

1 – adaptação 0,243 0,059 0,659 1,413 0,236 

2 - espiritualidade 0,169 0,029 1,343 0,663 0,619 

3 - resignação 0,187 0,035 0,715 0,815 0,519 

4 – competência 0,246 0,060 0,572 1,446 0,225 

5 - persistência 0,249 0,062 0,567 1,484 0,214 

6 - vigor 0,171 0,029 0,727 0,679 0,609 

7 – dedicação 0,172 0,030 0,970 0,686 0,603 

8 - absorção 0,146 0,021 0,817 0,488 0,744 

 

Os modelos 6, 7 e 8 da Tabela 8 testaram as hipóteses H2 e H4 e 

apresentaram os seguintes resultados: O modelo 6 que incluiu as bases de 

poder de recompensa, de coerção, legítimo e de perícia não foi significativo (p= 

0,609) para predizer a variância de vigor na amostra estudada: explicou apenas 

2,9% da variação (R2 = 0,029; F= 0,679; p>0,05) da variável consequente. Isto 

significa que bases de poder não explicam vigor dos participantes. O modelo 7 

que incluiu as bases de poder não foi significativo (p=0,603) para predizer a 

variância de dedicação na amostra deste estudo: explicou apenas 3,9% da 

variação (R2 = 0,030; F= 0,686; p>0,05) da variável consequente, o que 

significa que as bases de poder não explicam dedicação dos participantes. Por 
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fim, o modelo 8 da tabela 8, que incluiu as bases de poder não foi significativo 

(p= 0,744) para predizer a variância de absorção na amostra estudada: bases 

de poder explicou apenas 2,1% da variação (R2 = 0,021; F= 0,488; p>0,05) da 

variável consequente, o que significa que as bases de poder não explicam 

absorção dos participantes.  

Os resultados demonstram que a forma como os servidores percebem o 

uso do poder pelos seus superiores hierárquicos não interfere no seu 

engajamento no trabalho, ou seja, para o servidor seu superior hierárquico 

pode ser tanto coercitivo quanto perito, pois esta condição não trará alteração 

no seu engajamento. Estes resultados divergem dos encontrados em estudos 

realizados em que o engajamento no trabalho está positivamente associado 

com diversos fatores do ambiente de trabalho, como apoio social de colegas de 

trabalho e o feedback de seu superior, coaching, autonomia no trabalho, 

variedade de tarefas e facilidades de treinamento (Demerouti et al., 2001; 

Schaufeli, Taris & Van Rhenen, 2003). Porém, neste estudo, os resultados 

apontam que o papel e o posicionamento da chefia não provocam impacto 

significativo, portanto, as variáveis externas deste estudo não predisseram 

engajamento no trabalho. Assim, as hipóteses H2 e H4 foram rejeitadas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve a intenção de analisar até que ponto o uso de 

diferentes bases de poder dos superiores hierárquicos predizem os níveis de 

engajamento no trabalho e de resiliência dos trabalhadores, colaborando para 

aumentar o conhecimento sobre o comportamento dos servidores públicos 

municipais, quanto aos níveis de engajamento no trabalho e resiliência 

apresentados. Partiu-se da definição de poder de French e Raven (1959): 

poder é a influência potencial que o agente O poderia causar no sujeito P; 

adotou-se o conceito de engajamento no trabalho de Schaufeli e Bakker 

(2003), que definem engajamento no trabalho como um construto motivacional 

positivo, caracterizado por vigor, dedicação e absorção, sempre relacionado ao 

trabalho, o qual implica sentimento de realização, envolve estado cognitivo 

positivo, é persistente no tempo, apresentando, assim, natureza motivacional e 

social. E por fim utilizou-se o conceito de Grotberg (2005, p. 15) que define 

resiliência como a “capacidade humana para enfrentar, vencer e ser fortalecido 

ou transformado por experiências de adversidade”. Utilizou-se os instrumentos: 

Escala de Bases de Poder do Supervisor (EBPS), escala desenvolvida por 

Martins e Guimarães (2007); Escala de Avaliação da Resiliência (EAR), escala 

construída por Martins, Siqueira e Emilio (2011) e a Escala de Engajamento no 

Trabalho de UTRECHT (UWES) que tiveram seus indicadores de validade e 

fidedignidade apurados neste estudo. 

 

    Com base nos conceitos destes construtos e utilizando os instrumentos 

acima mencionados, testou-se a capacidade preditiva das bases de poder 

sobre o engajamento no trabalho e sobre a resiliência em servidores públicos 

municipais de Diadema – SP, identificaram-se as bases de poder utilizadas 

pelos chefes na percepção dos servidores públicos municipais, verificou-se a 

existência de associação entre engajamento no trabalho e resiliência, 

estudaram-se os níveis de resiliência dos servidores públicos municipais e seus 

níveis de engajamento no trabalho.  
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Como resultado constatou-se parcialmente a existência de associação 

entre engajamento no trabalho e resiliência, pois engajamento no trabalho 

correlacionou-se com três dos cinco fatores de resiliência: adaptação positiva à 

mudanças, competência pessoal e persistência diante de dificuldade. Verificou-

se que as dimensões que compõem a variável resiliência obtiveram médias 

que variaram de 2,04, no fator resignação diante da vida a 4,31 no fator 

persistência diante das dificuldades e que a maioria das medias dos fatores 

ficou ao redor do ponto quatro da escala de resiliência (frequentemente é 

verdade), indicando que os participantes frequentemente percebem a si 

mesmos como capazes de enfrentar as adversidades da vida em função da 

sua alta percepção de persistência, capazes de adaptar-se às mudanças, com 

bom nível de competência pessoal e de espiritualidade. Constatou-se que as 

médias nas dimensões que compõem a variável engajamento no trabalho 

foram muito próximas, variando de 3,97, no fator dedicação a 4,12, no fator 

vigor e que todos os fatores ficaram muito próximos do ponto quatro da escala 

de engajamento (algumas vezes na semana), indicando que eles percebem em 

si um alto grau engajamento no trabalho, ou seja, que possuem vigor, são 

dedicados e deixam-se absorver pelo trabalho. Verificou-se ainda que os 

trabalhadores percebem o poder de perícia como o mais empregado pelos 

seus superiores hierárquicos com média de 4,46 (DP= 0,71), seguido pelo 

poder legítimo como os mais percebido pelos trabalhadores que apresentou 

média de 4,07 (DP=0,95). Por fim, os resultados obtidos apontaram que o 

papel e o posicionamento da chefia não provocaram impacto significativo em 

nenhuma das variáveis consequentes, portanto, bases de poder não explicam 

resiliência para os trabalhadores participantes desta pesquisa como também 

não predisseram engajamento no trabalho. Assim, pode-se afirmar que os 

objetivos deste trabalho foram atingidos, cabendo fazer alguns apontamentos 

quanto às implicações teóricas, metodológicas e práticas. 

7.1- Contribuições Teóricas 

 Pôde-se verificar que as bases de poder social propostas por French e 

Raven em 1959, modelo que predomina dentre estudos publicados até os dias 

atuais, mantém uma solidez tanto conceitual quanto operacional e que 

resiliência, embora seja um constructo em construção, tem se consolidado 
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através do modelo proposto por Grotberg (2005). Entende-se que este estudo 

contribuiu para a sua consolidação, pois somente através de um grande 

número de trabalhos utilizando o mesmo modelo é que se dará o seu 

amadurecimento.  

 7.2- Contribuições Metodológicas 

Este trabalho contribuiu metodologicamente na verificação da estrutura 

da Escala de Engajamento no Trabalho de UTRECHT (UWES), pois a escala 

não estava validada para o Brasil. Inicialmente os itens foram captados do 

manual da UWES já traduzidos para o português. Apesar disto, resolveu-se 

adequar sua redação ao português falado no Brasil. Então, a UWES foi reunida 

aos outros instrumentos desta investigação e aplicada aos participantes. 

Considerando-se não havia estudos de validade no Brasil, decidiu-se testar sua 

estrutura fatorial como primeiro passo das análises de dados, de modo a 

confirmar sua estrutura de três fatores. Os dados foram examinados quanto à 

normalidade, colinearidade e distribuição dedados extremos.  Com isso, esse 

estudo contribuiu no sentido de validar a escala, o que poderá ajudar em outros 

estudos de engajamento no trabalho. 

7.3 – Contribuições Práticas 

Embora este estudo tenha objetivos exclusivamente acadêmicos, e que 

não tenha sido consignado com a Prefeitura Municipal de Diadema nenhuma 

forma devolutiva dos resultados, o fato de pesquisar o comportamento de 

servidores públicos municipais, contribui com o entendimento deste setor e 

auxilia na tomada de decisão na criação de políticas públicas de 

desenvolvimento e gestão de pessoas de servidores públicos municipais com o 

objetivo de melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados à população.  

7.4- Limitações deste Estudo: 

Ainda que este estudo tenha trazido contribuições teóricas, 

metodológicas e práticas que poderão ser utilizadas tanto por pesquisadores 

da área quanto por gestores públicos municipais, sabe-se que o mesmo 

apresenta limitações. Uma das limitações está associada ao fato de se ter 

realizada a pesquisa em apenas uma cidade, Diadema, o que implica em uma 
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restrição na generalização dos resultados para a população geral de servidores 

públicos municipais, considerando que existem mais de 5.400 municípios no 

Brasil. 

 7.5- Agenda de Pesquisa: 

 Considerando os resultados, as contribuições e limitações apresentadas, 

propõe-se uma agenda de pesquisa que contemplem os seguintes pontos: 

a- Ampliar a investigação para outras cidades, atingido um número 
maior de servidores públicos municipais; 
 

 

b- Realizar pesquisas utilizando o modelo de Resiliência proposto por 
Grotberg a fim de colaborar com a consolidação esse modelo; 

 

c- Realizar pesquisas utilizando outras variáveis organizacionais que 
contribuam para uma maior compreensão do impacto das bases de 
poder no comportamento dos servidores municipais. 

 

Espera-se que este estudo suscite interesse de pesquisadores que 

busquem compreender o comportamento dos servidores públicos municipais, 

principalmente no que se refere a sua dinâmica de poder e as consequências 

do uso das bases de poder no seu desenvolvimento profissional.  

 

 

 
 
 

 

 

  



114 

7- REFERÊNCIAS 

 

ABRUCIO, F. L. et al. Quadro histórico do Estado moderno. In: OLIVEIRA, 
L. M.; GALVÃO, M.C.C.P. (orgs). Desenvolvimento Gerencial na 
Administração Pública do Estado de São Paulo. São Paulo: FUNDAP, 
2009. 

 

ADAMS, I.; DYSON, R. W. Cinquenta pensadores políticos essenciais: 
Da Grécia antiga aos dias atuais. Rio de Janeiro; DIFEL, 2006. 

 
AHERN, N. R.; KIEHL, E.M.; SOLE, M. L.; BYERS, J. A review of 
instruments measuring resilience. Issues in Comprehensive Pediatric 
Nursing, Florida, v.29, p.103–125, 2006. 

 
ANDRADE, F. C. M. – Elementos do Direito: Direito Administrativo. 2 
ed. São Paulo: Premier, 2008. 

 

BARLACH, L.; LIMONGI-FRANÇA, A. C.; MALVEZZI, S. O Conceito de 
Resiliência Aplicado ao Trabalho nas Organizações. Revista 
Interamericana de Psicologia, v.42, n.1, p. 101-112, 2008. 

 

BAKKER, A.B.; DEMEROUTI, E. Towards a model of work engagement. 
Career Development International, v.13, n.3, 2008. 

 

BAKKER, A. B.; DEMEROUTI, E. SHAUFELI, E. B. The socially induced 
burnout model. Advances in psychology research, v.25, p. 13-30, 2003. 

 

BAKKER, A. B.; EMMERIK, H. V; EUWEMA, M. C. Crossover of burnout 
and engagement in work team, Word and Occupations, v. 33, n.4, 2006. 

 

BAKKER, A. B.; SHAUFELI, E. B. Burnout contagion process among 
teachers. Journal of Applied Social Psychology, v.30, p. 2289-2308, 
2000. 

 

BELANCIERI, M. F. et al. A resiliência em trabalhadores da área de 
enfermagem. Estudos de psicologia, Campinas, v.27, n.2, abr/jun 2010. 



115 

BERNARD, B. Aplications of resilience: possibilities and promise, en Glantz, 
M.; Johnson, J. (eds), Resilience and development: positive live 
adaptations, New York, Plenum Publishers, p. 269-277, 1999. 

 

BLOCK, J.H.; BLOCK, J. The role of ego-control and ego resiliency in 
the organization of behavior. In: Collins, W.A. ed. Minnesota Symposium 
on Child Psychology. v.13, p.39-101, 1980. 

 

BRASIL. CLT. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto Lei 5.452 de 
1 de maio de 1943, texto compilado. Disponível em: <http:// 
www.planalto.gov.br>. Acesso em set. 2012. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil – texto compilado. Disponível em: <http:// www.planalto.gov.br>. 
Acesso em set. 2012. 

 

BRASIL. Regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas federais regime jurídico dos 
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações 
públicas federais. Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990. Disponível em 
<http:// www.planalto.gov.br>. Acesso em set. 2102. 

 

BRESSER PEREIRA, L. C. – Da administração pública burocrática à 
gerencial. Revista do Serviço Público. n. 47, Brasília, maio, 1996. 

 
CARDOZO, G.; ALDERETE, A. M. Adolescentes en riesgo psicosocial y 
resiliencia. Psicología desde el caribe, n. 23, enero-julio, 2009. 
 

CECCONELLO, A. M.; KOLLER, S. H. Competência social e empatia: um 
estudo sobre resiliência com crianças em situação de pobreza. Estudos de 
psicologia, Natal, v.5, n.1, jun. 2000. 

 

COLE, M. S.; WALTER, F.; BEDEIAN, A.G. Job Burnout and Employee 
Engagement: A Meta-Analytic Examination of Construct Proliferation.   
Journal of Management, v. 38, n. 5, p. 1550-1581, 2012. 

 

http://www.planalto.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/


116 

CONNOR, K. M.; DAVIDSON, J. R. T. Development of a new resilience 
scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CD – RISC). Depression 
and Anxiety, v.18, p.76-82, 2003. 

 

COSTA, D. T.; MARTINS, M. C. F. Estresse em profissionais de 
enfermagem: impacto do conflito no grupo e do poder do médico. Revista 
da Escola de Enfermagem – USP, v.45, n.5, p. 1191-1198, 2011. 
 

COWEN, E. L.; WYMAN, P. A. Resiliência em crianças: natureza e 
importância do conceito. Psicologia Escolar e Educacional, Campinas, 
v.2, n.3, 1998. 

 

CSIKSZENTMIHALYI, M. Flow: The psychology of optimal experience. 
New York Harper & Row, 1990. 

 

CSIKSZENTMIHALYI, M. Finding Flow: The psychology of engagement 
with everyday life. New York: Basic Books, 1998. 

 

CSIKSZENTMIHALYI, M.; ABUHAMDEH, S.; NAKAMURA, J. Flow: a 
general context for a concept of mastery motivation. In: ELLIOT, A. J.; 
DWECK, C. S. (orgs). Handbook of competence and motivation. New 
York, 2005. 

 

DANCEY, C. P.; REIDY, J. Estatística sem matemática para psicologia. 
3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 

DELA COLETA, J. A.; DELA COLETA, M. F.; GUIMARÃES, M. R. As bases 
do poder social e a conduta do professor universitário em sala de aula. 
Educação e Filosofia, v.19, n. 38, p. 17-42, jul/dez 2005. 

 

DEMEROUTI, E.; BAKKER, A. B.; JANSSEN, P.P.M.; SCHAUFELI, W.B. 
Burnout and engagement at work as a function of demands and control. 
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 27, 279-289, 2001. 

 

DESSEN, M.C.; PAZ, M.G.T. Bem estar pessoal nas organizações: o 
impacto de configurações de poder e características de personalidade. 
Psicologia: Teoria e Pesquisa, v.26, n.3, 2010. 



117 

 

EMILIO, E. R. V. Impacto do conflito intragrupal, do suporte social no 
trabalho e do autoconceito profissional sobre resiliência: um estudo 
com policiais militares. Dissertação. Universidade Metodista de São Paulo, 
2009. 

 

FERRARO, G.C. et al. Propriedades mecânicas de três padrões de sutura 
no reparo de tendão do músculo flexor profundo do dedo em equinos. 
Revista da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, v.39, n.2, p. 97-102, 2002.  

 

FIELD, A. Descobrindo a estatística usando o SPSS [recurso eletrônico]. 
2.ed. Porto Alegre: Armed, 2009. 

 

FILENGA, D.; SIQUEIRA, M.M.M.  O impacto de percepção de justiça em 
três bases de comprometimento organizacional. Revista de Administração 
– USP, v.41, n.1, p.431-441, out, nov, dez 2006. 

 

FRENCH, J.R.P.; RAVEN, B. H. The bases of social power. In: D. Cartwright 
(ed), Studies in social power. Ann arbor: Institute for Social Research, p. 
150-167, 1959. 

 
GALBRITH, J. K. Anatomia do Poder. 2 ed. São Paulo: Pioneira, 1986. 
 
GILLESPIE, B. M. et al. Resilience in the operating room: developing and 
testing of a resilience model. Journal of Advanced Nursing, v.59, n.4, p. 
427-438, 2007. 

 
GOMES, M. C. C.; RABINOVICH, E. P.; BASTOS, A. C. D. S. A resiliência 
em mulheres de um bairro popular de Salvador, Bahia: recursos pessoais e 
contextuais. Revista Brasileira do Crescimento e Desenvolvimento 
Humano, v.15, n.3, p. 49-56, 2005. 
 
GONZALEZ-ROMÁ, V. et al. Burnout and word engagement: independent 
factors or opposite poles? Journal of Vocation Behavior, v.68, p. 165-174, 
2006. 
 
GROTBERG, E. H. Introdução: novas tendências em resiliência. In: 
MELILLO, A.; OJEDA, E.N.S. (org). Resiliência: descobrindo as próprias 
fortalezas. Porto Alegre: Artimed, 2005. 
 



118 

HAIR Jr., J.F.; ANDERSON, R.E.; TATHAM, R.L.; BLACK, W.C. 
Multivariate data analysis. New Jersey: Prentice Hall, 1998. 

 

HOBBES, T. Leviatã. São Paulo, Nova Cultural, 1988. Original publicado 
em 1651 (Coleção Os Pensadores). 

 

INFANTE, F. A resiliência como processo: uma revisão da literatura recente. 
In: MELILLO, A.; OJEDA, E.N.S. (org). Resiliência: descobrindo as 
próprias fortalezas. Porto Alegre: Artimed, 2005. 
 
JACELON, C. S. The trait and process of resilience. Journal of Advanced 
Nursing, v.25, p. 123-129, 1997. 

 
KAPLAN, H. Toward and understanding of resilience: A critical review of 
definitions and models, en Glantz, M.; Johnson, J. (eds), Resilience and 
development: positive life adaptations, New York, Plenum Publishers, 
p.17-84, 1999. 
 
KRAUSZ, R. R. Compartilhando o poder nas organizações. São Paulo: 
Nobel, 1991. 

 
LARANJEIRA, C. A. S. J. Do vulnerável ser ao resiliente envelhecer: revisão 
de literatura. Psicologia: Teoria e Pesquisa, v.23, n.3, jul/set.: 2007. 
 
LAKATOS, E.M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 
1986.  

 

LIMONGI-FRANÇA, A. C.; ARELLANO, E. B. - Qualidade de vida no 
trabalho. 2 ed., São Paulo: Gente, 2002. 

 

LINDSTROM, B. O significado de resiliência. Adolescência 
Latinoamericana. v.2, p. 133-137, 2001. 

 

LLORENSL, S.; SCHAUFELI, W. Does a positive gain spiral of resources 
efficacy beliefs and engagement exist? Science Direct – Computers in 
Human Behavior. n.23, p.825-841, 2007. 

 

LLORENS, S.; SCHAUFELI, W.; BAKKER, A.; SALANOVA, M. Does a 
positive gain spiral and engagement exist? Computers in human behavior, 
v. 23, p. 825-841, 2007. 

 



119 

LUTHAR, S. S. Resilience: a construct of value? Annual Convention of the 
American Psychological association, 104th, 1996, Toronto, Paper. 

 

LUTHAR, S. S.; CICCHETTI, D.; BECKER, B. The Construct of Resilience: 
A Critical Evaluation and Guidelines for Future Work. Child Development, 
v.71, n.3, p. 543-562, may/jun: 2000. 

 

MACHADO, P. G. B.; PORTO-MARTINS, P. C.; AMORIM, C. Engagement 
no trabalho entre profissionais da educação. Revista Intersaberes, v.7, 
n.13, p. 193-214, jan-jun 2012.  
 
MARRAS, J.P. Administração de recursos humanos: do operacional ao 
estratégico. 14.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 
MAIA, M. R.; QUEIROZ, R. P. O regime jurídico do concurso público e o 
seu controle jurisdicional. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 
MAQUIAVEL, N. O Príncipe e Escritos Políticos. São Paulo: Folha de São 
Paulo, 2010. Original publicado em 1513 (Coleção Folha: livros que 
mudaram o mundo; v.2). 
 
MARCONI, A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1985. 

 

MARTINS, M. C. F. A Dinâmica do Poder Organizacional e a Avaliação 
em Duas Universidades Públicas Brasileiras. Tese (Doutorado). Instituto 
de Psicologia da Universidade de Brasília, Brasília, 1999. 
 
 
MARTINS, M. C. F.; GUIMARÃES, V. F. Adaptação e Validação da Escala 
de Bases de Poder do Supervisor (EBPS). Revista Psicologia: 
Organizações e Trabalho - rPOT, v.7, n.2, p. 54-77, jul/dez 2007. 
 
MARTINS, M. C. F. Bases de poder organizacional. Em SIQUEIRA, M.M.M. 
(Org.) Medidas do Comportamento Organizacional: Ferramentas de 
Diagnóstico e Gestão. Porto Alegre: ARTMED, 2008. 
 
MARTINS, M. C. F.; SIQUEIRA, M. M. M.; EMILIO, E. R. V. Escala de 
Avaliação de Resiliência. São Bernardo do Campo, 2010, Relatório de 
Pesquisa. 
 
MARTINS, M. C. F.; ONÇA, S. S. Escala de auto-eficácia percebida: 
Adaptação e validação. In: II Congresso Ibero-Americano de Psicologia 
das Organizações e do trabalho. Anais. Florianópolis: II CIAPOT, 2011 
 
MASLACH, C; JACKSON, S. E. Burnout in organizational settings. Applied 
Social Psychology Annual, Beverly Hills, v.5, p. 133-153, 1984.  



120 

 

MASLACH, C.; LEITER, M.P. The truth about burnout: how 
organizations cause personal stress and what do about it. CA: Jossey 
Bass, 1997. 

 

MASLACH, C.; SCHAUFELI, W.B.; LEITER, M.P. Annual Review of 
Psycology. Job burnout, v. 52, p. 397-422, 2001. 

 

MC CALISTER, K. T. et al. Hardiness and support at work as predictors of 
work stress and job satisfaction. The Science of Health Promotion, v.20, 
n.3, p. 183-191, jan/feb 2006.  

 

 
MELILLO, A.; OJEDA, E.N.S. Resiliência: descobrindo as próprias 
fortalezas. Porto Alegre: Artimed, 2005. 
 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Característica do Emprego 
Formal – RAIS 2010. Disponível em: <http//www.mte.gov.br>, acesso em 
07 nov. 2012.   

 
MINTZBERG, H. Criando organizações eficazes: estrutura em cinco 
configurações. 2. ed. 6. reimpr. São Paulo: Atlas, 2011.  

 

MORAES, J.R.E. et al. Propriedades mecânicas de três padrões de sutura 
no reparo de tendão do músculo flexor profundo do dedo em equinos. 
Jornal veterinário resistência animais, São Paulo, v.39, n.2, p. 97-102, 
2002.  
 
MURPHY, K. R.; DAVIDSHOFER, C. O. Psychological testing: Principles 
and applications. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice Hall, 1998. 
 
NUNNALLY, J.C.; BERNSTEIN, I. J. Teoría psicométrica. México: 
McGraw-Hill, 1995.  

 
OLIVEIRA, C. G. Resiliência: impacto do bem estar no trabalho e do 
suporte organizacional. Dissertação. Universidade Metodista de São 
Paulo, 2012. 

 

OLIVEIRA, J. B.; LIPP, M. E. N. Resiliência e controle do stress em juízes e 
servidores públicos. Boletim – Academia Paulista de Psicologia, São 
Paulo, v. 29, n. 2, dez 2009. 

 

http://www.mte.gov.br/


121 

ONÇA, S. S. Resiliência em trabalhadores: impacto da auto-eficácia e da 
percepção de suporte social (Dissertação de Mestrado). Universidade 
Metodista de São Paulo, SP. 2011. 

 

PALLANT, J. SPSS Survival manual: A Step-by-step guide to data 
analysis using SPSS version 15. 3ed. New York: Open University Press, 
2007. 

 

PASQUALI, L. Psicometria: teoria e aplicações. Brasília: Editora UNB, 
1997. 

 

PAZ, M.G.T; MARTINS, M.C.F.; NEIVA, E.R. O poder nas organizações. In:  
BASTOS, A.V.B; BORGES-ANDRADE, J.E.; ZANELLI, J.C. (orgs). 
Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 
2004. 

 
PORTO, D. L. et al. Estudo exploratório sobre as bases de poder e o 
comprometimento organizacional afetivo, In: VI Congresso Nacional de 
Excelência em Gestão: energia, inovação, tecnologia e complexidade para 
gestão sustentável, Niterói, RJ: ago 2010. 

 

QUINTANA, A. P. et al. Efectos de un modelo de entrenamiento en 
autovalía sobre la conducta resiliente y violenta de adolescentes. Revista 
investig. psicol. Lima, v.10, n.2, dic. 2007. 

 

RAHIM, A. Leader power, followers conflict management strategies, and 
propensity to leave a job: a cross-cultural study. In: Annual Conference of 
the International Association for Conflict Management, Pittsburg, 2004. 

 

RAVEN, B. H. The bases of power: origins and recent developments. 
Journal of Social Issues, Los Angeles, v.49, n. 4, p. 227-251, 1993. 

 

RESENDE, M. C. et al. Envelhecer atuando: bem-estar subjetivo, apoio 
social e resiliência em participantes de grupo de teatro. Fractal: Revista de 
Psicologia, Rio de Janeiro, v.22, n.3, 2010. 

 



122 

RODRIGUES, A.; ASSMAR, E. M. L. Influência social, atribuição de 
causalidade e julgamentos de responsabilidade e justiça. Psicologia: 
Reflexão e Crítica, v.16, n.1, p 191-201, 2003. 

 

RODRIGUES, J. M. – Remuneração e competências: retórica ou realidade? 
Revista de Administração de Empresas. v. 46, Edição Especial, Minas 
Gerais, 2006. 

 

RUDNICKI, T. Resiliência e o trabalho do psicólogo hospitalar: considerações 
iniciais. Rev. SBPH, v.10, n.2, Rio de Janeiro dez: 2007. 

 

RUTTER, M. Resilience in the face of adversity. British Journal of 
Psychiatry, v. 147, p. 598-611, 1985. 

 
RUTTER, M.; SROUFE, A. L. Developmental psychopathology: concepts 
and challenges, Development and psychopathology, v.12, p. 265-296, 
2000. 

 

SANTOS JUNIOR, A. V. et al. Trabalho prescrito, real e estratégias de 
mediação do sofrimento de jornalistas de um órgão público. S & G. 
Sistemas & Gestão, v.6, p. 562-582, 2012. 

 

SCHAUFELI, W. B.; BAKKER, A.B. The Utrecht Work Engagement Scale 
(UWES). The Netherlands: Departament of social and organizational 
psychology, 2003. 

 
 
SCHAUFELI, W. B.; BAKKER, A. B.; SALANOVA, M. The measurement of 
work engagement with a short questionnaire a cross-national study. 
Educational and Psychological Measurement, v. 66, n. 4, p. 701-716, 
2006.  
 
SCHAUFELI, W. B.; TARIS, T. W.; VAN RHENEN, W. Workaholism, 
burnout and engagement: Three of a kind on three different kinds of 
employee well-being? Journal of Cross – Cultural Psychology, 33, 464-
481, 2003. 

 
SELIGMAN, M. E. P. Felicidade autêntica: Usando a nova Psicologia 
Positiva para a realização permanente. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004. 
 
SELIGMAN, M. E. P Florescer: Uma nova compreensão sobre a 
natureza da felicidade e do bem-estar. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011. 
 



123 

SELIGMAN, M.; CSIKSZENTMIHALYI, M. Positive Psychology: An 
Introduction. The American Psychological Association, v.55, n.1, p.5-14, 
jan 2000. 

 

SNYDER, C.R.; LOPEZ, S.J. Psicologia Positiva: uma abordagem 
científica e prática das qualidades humanas. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
SPECTOR, P. E. Psicologia nas Organizações. 2ed, São Paulo: Saraiva, 
2005. 

 

SPITZCOVSKY, C. – Direito Administrativo. 8 ed. São Paulo: Damásio de 
Jesus, 2006. 

 

TABACHNICK, B. G.; FIDELL, L. S. Using Multivariate Statistics. New 
York: Harper & Row, 2001. 

 
TODD, J. L.; WORELL, J. Resilience in low-income, employed, African 
American women. Psychology of Wrrmen Quarterly, v.24, p. 119-128, 
2000.  
 
TRIVINOS, A.N.S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a 
pesquisa qualitativa em educação. São Paulo, Atlas, 1992. 
 
WEBER, M. Economia e Sociedade: fundamentos da sociologia 
compreensiva. São Paulo, editora UnB, 1991.  
 
WERNER, E. Resilience and recovery: findings from the Kauai longitudinal 
study. Focal Point Research, Policy and Practice in Children’s Mental 
Health, v.19, n.1, p.11-14, 2005. 

  

WERNER, E.; SMITH, R. Overcoming the odds: hight risk children from 
birth to adulthood, Cornell University Press, 1992. 

 
YUNES, M. A. M. Psicologia positiva e resiliência: o foco no indivíduo e na 
família. Psicologia em Estudo, v.8, Maringá, 2003.  

YUNES, M. A. M.; SZYMANSKI, H. O estudo de uma família “que supera as 
adversidades da pobreza”: caso de resiliência familiar? Psicodebate: 
Psicologia, Cultura y Sociedad, p. 119-139, 2006. 

 
ZANELLI, J. C.; BORGES-ANDRADE, J.E.; BASTOS, A. V. B. Psicologia, 
Organizações e Trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 



124 

ZERBINI, T.; ABBAD, G. S.; MOURÃO, L. Avaliação da efetividade de um 
curso a distância, via internet: O caso do Banco do Brasil. Psicologia: 
Teoria e Pesquisa, v.12, p.155-170, 2012. 

 

 

 

 

 

 



125 

ANEXOS 

 

Anexo 1 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 Você está sendo convidado a participar da pesquisa “Bases de Poder Social, 
engajamento no trabalho e resiliência: um estudo exploratório com servidores públicos 
do município de Diadema - SP”, sob a responsabilidade do pesquisador Roberto 
Rusticci. 

 Nesta pesquisa pretende-se verificar se o poder do chefe influencia a 
resiliência e o engajamento no trabalho de em servidores públicos municipais. Poder é 
definido como a capacidade de influência do chefe sobre os subordinados, resiliência 
é a capacidade de reagir de maneira positiva a eventos negativos e engajamento no 
trabalho é a sensação de sentir-se totalmente absorvido durante a realização da 
tarefa.  

 Para participar, você deverá responder a questionário que contém instrumentos 
para avaliar o poder do chefe, seu engajamento no trabalho, sua resiliência e informar 
alguns dados a seu respeito. Para responder aos instrumentos você assinalará suas 
respostas em escalas numéricas que podem variar de 0 a 4 e de 1 a 5, conforme está 
explicado antes de cada conjunto de perguntas. Você algumas vezes vai informar se 
concorda com as afirmações descritas e outras, a frequência com que acontece com 
você o que está descrito nas frases.   

 Ao assinar este termo de consentimento (TCLE), você concorda em colaborar 
com a pesquisa, ciente de que não está sujeito a nenhum prejuízo, a não ser o 
incômodo de usar seu tempo para responder às perguntas e de que sua identidade 
será preservada, mesmo com a publicação dos resultados da pesquisa. Esta 
publicação acontecerá em revistas científicas e apresentará resultados do grupo de 
participantes como um TODO.  

 Além disso, você deverá assinalar, depois de sua assinatura,  se permite a 
utilização de suas respostas em estudos futuros, todos SEM identificação de sua 
identidade, sem que precisemos consultá-lo para obter nova autorização.  Sua decisão 
é totalmente voluntária e você não terá nenhum prejuízo pessoal ou financeiro e 
nenhum benefício direto por participar desta pesquisa. Você estará apenas 
colaborando para o aumento dos conhecimentos sobre os assuntos envolvidos. 

 Você é livre para se recusar a participar deste estudo ou para desistir dele a 
qualquer momento, sem que isto lhe traga qualquer prejuízo pessoal. A sua decisão 
em participar ou não desta pesquisa não implicará em nenhuma discriminação ou 
represália por parte dos pesquisadores nem da administração municipal que não terá 
acesso às respostas de nenhum participante. 

 Se você concordar em participar, deve assinar este TCLE e depositá-lo na urna 
lacrada e depois responder ao questionário e colocá-lo em outra urna que se 
encontram em poder do pesquisador e às quais somente ele terá acesso. Uma cópia 
deste TCLE assinada pelo pesquisador ficará com você. Existe um Comitê de Ética 
em Pesquisa que fiscaliza o cumprimento de tudo que está aqui esclarecido e a quem 
você recorrer em caso de qualquer dúvida a respeito da pesquisa, no seguinte 
endereço e telefone: Av. Alfeu Tavares, 445, Ed. Capa, sala ___, 
fone:_____________, Rudge Ramos, SBC, SP. 
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Eu, Roberto Rusticci, telefone _____________, pesquisador responsável pelo 
estudo, me comprometo a zelar pelo cumprimento de todos os esclarecimentos 
prestados nesse documento. 

   

Diadema, _____  de ______________de 2012. 

 

____________________________________ 

Roberto Rusticci - pesquisador 

 

Eu, ____________________________________________________________, 
documento de identidade _________________________, declaro ter recebido 
informações e esclarecimentos sobre o estudo “Bases de Poder Social, engajamento 
no trabalho e resiliência: um estudo exploratório com servidores públicos municipais 
de um município da grande São Paulo - SP”, e aceito participar do mesmo, 
voluntariamente, ciente de todas as condições descritas no Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido que me foi entregue em anexo. 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Participante da pesquisa 

Diadema, ____/____/2012. 

 

Autorizo a utilização de minhas respostas em estudos futuros, todos SEM identificação 
de minha identidade, sem necessidade de me consultar novamente sobre isto ou de 

assinar nova autorização:  

___ SIM      ____NÃO 

 

Documento de identidade: ____________________ 
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Anexo 2 

INSTRUMENTO DE COLETA 

QUESTIONÁRIO DE DADOS SOCIODEMOCRÁTICOS 

 

Abaixo você encontrará uma série de questões relacionadas a seus dados pessoais e 

relacionadas ao seu trabalho. Por favo, marque um X na alternativa correta e indique o 

número de anos completos trabalhados na instituição.  

1 – SEXO:   (   ) MASCULINO.   (   ) FEMININO. 

2 – IDADE: _______ ANOS. 

3 – ESTADO CIVIL: (   ) SOLTEIRO  (   ) CASADO (   ) OUTROS 
 

4 – GRAU DE INSTRUÇÃO: 

(   ) PRIMEIRO GRAU INCOMPLETO 

(   ) PRIMEIRO GRAU COMPLETO 

(   ) SEGUNDO GRAU INCOMPLETO 

(   ) SEGUNDO GRAU COMPLETO 

(   ) SUPERIOR INCOMPLETO 

(   ) SUPERIOR COMPLETO 

(   ) PÓS-GRADUAÇÃO 

5 – ESCOLARIDADE EXIGIDA PELO SEU CARGO: 

(   ) PRIMEIRO GRAU INCOMPLETO 

(   ) PRIMEIRO GRAU COMPLETO 

(   ) SEGUNDO GRAU INCOMPLETO 

(   ) SEGUNDO GRAU COMPLETO 

(   ) SUPERIOR INCOMPLETO 

(   ) SUPERIOR COMPLETO 

6 – TEMPO DE TRABALHO NA PREFEITURA DE DIADEMA: _____ ANOS.  

SE FOR MENOS DE UM ANO ASSINALE AQUI: (   ) 
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ESCALA DE TIPOS DE BASES DE PODER DO SUPERVIOR - EBPS 

Sobre o seu supervisor (chefe): 

A seguir há uma lista de frases que podem ser usadas para descrever 

comportamentos que supervisores (ou chefes) podem apresentar. Leia cada uma 

pensando em seu supervisor e decida até que ponto que você concorda que ele 

poderia fazer isto com você. 

Leia cada frase e marque se você concorda ou 
discorda de acordo com a coluna ao lado. 
 
Meu chefe pode … 

Concordo 
Totalmente 

Concordo 
em partes 

Não 
Concordo 
e Nem 
Discordo 

Discordo 
em partes 

Discordo 
Totalmente 

1. Aumentar meu salário.      
2. Fazer-me sentir que tenho 
compromissos a cumprir. 

     

3. Dar-me boas sugestões 
técnicas sobre meu trabalho. 

     

4. Tornar meu trabalho difícil.      
5. Fazer-me perceber como eu 
deveria cumprir as exigências do 
meu de trabalho. 

     

6. Influenciar para conseguir um 
aumento de salário para mim. 

     

7. Dividir comigo suas 
experiências ou treinamentos 
importantes. 

     

8. Conseguir benefícios especiais 
para mim. 

     

9. Influenciar a organização para 
me dar uma promoção. 

     

10. Fornecer para mim 
conhecimento técnico necessário 
ao trabalho. 

     

11. Tornar as coisas 
desagradáveis para mim. 

     

12. Tornar meu trabalho 
desagradável. 

     

13. Fazer-me perceber que tenho 
responsabilidades para cumprir. 

     

14. Fazer-me reconhecer que eu 
tenho tarefas para realizar. 

     

15. Dar-me dicas relacionadas ao 
trabalho. 
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ESCALA DE AVALIAÇÃO DA RESILIÊNCIA (EAR) 

Você encontrará a seguir uma série de afirmativas relacionadas à capacidade humana de 

superação das adversidades. Por favor, indique o quanto você concorda com as 

seguintes declarações, assinalando à frente de cada uma, um “X” no quadro 

correspondente ao quanto elas se aplicam a sua vida. Por gentileza, procure responder a 

todas as questões com sinceridade. 

 

 

Nunca é verdade 

 

 

(0) 

Raramente é 

verdade 

 

(1) 

Algumas vezes é 

verdade 

 

(2) 

Freqüentemente é 

verdade 

 

(3) 

Sempre é verdade 

 

 

(4) 

 

 0 1 2 3 4 

1. Quando enfrento situações difíceis, posso contar com minhas 
crenças religiosas.  

     

2. Procuro ver os vários ângulos dos problemas.
 
      

3. Busco atingir meus objetivos mesmo nas dificuldades.       

4. Lidar com stress pode me deixar mais forte.
 
      

5. Sou capaz de lidar com desafios.       

6. Consigo permanecer concentrado no que estou fazendo, mesmo 
estando sob pressão.  

     

7. Nunca desisto, mesmo quando penso em perder a esperança.       

8. As situações difíceis me assustam e me deixam paralisado(a).       

9. Consigo lidar com sentimentos desagradáveis.       

10. Diante de desafios eu dou o melhor de mim.       

11. Nada posso fazer diante de acontecimentos negativos da vida.       

12. As dificuldades ajudam a me tornar melhor.       

13. Situações adversas podem ser solucionadas com a ajuda de Deus.       

14. Não há o que fazer contra o destino.       

15. Aprendo com as dificuldades da vida.       
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16. Diante de um problema impossível de controlar ou resolver, 
mantenho o equilíbrio.  

     

17. Sinto-me protegido por Deus ou por alguma força sobrenatural.       

18. Experiências difíceis aumentam minha capacidade de enfrentar 
novos desafios.  

     

19. Experiências difíceis me deixam mais forte.       

20. Diante de acontecimentos negativos da vida, não faço nada.       

21. Eu me torno melhor depois de enfrentar cada dificuldade da vida      

22. Acredito em milagres.       

23. As dificuldades que enfrento na vida me dão oportunidade de 
crescer.  
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ESCALA DE ENGAJAMENTO NO TRABALHO DE UTRECHT (UWES) 
 

As perguntas seguintes referem-se a sentimentos em relação ao trabalho. Por favor, 

leia atentamente cada um dos itens a seguir e responda se já experimentou o que é 

relatado, em relação a seu trabalho. Indique a freqüência (de 1 a 5) que descreveria 

melhor seus sentimentos, conforme a descrição abaixo: 

 

          1           2           3          4          5 

Nunca Algumas vezes ao 

ano 

Algumas vezes ao 

mês 

Algumas vezes na 

semana 

Diariamente 

 
 1 2 3 4 5 

1. Em meu trabalho, sinto-me cheio de energia.      

2. Acho que o trabalho que realizo é cheio de significado e propósito.      

3. Quando estou trabalhando, o tempo voa.      

4. Em meu trabalho, sinto-me forte e vigoroso.      

5. Sou entusiasmado com meu trabalho.      

6. Quando estou trabalhando, esqueço tudo o mais ao meu redor.      

7. Meu trabalho me inspira.      

8. Quando me levanto pela manhã, sinto-me bem em ir trabalhar.      

9. Sinto-me feliz quando trabalho intensamente.      

10. Sinto orgulho do trabalho que faço.      

11. Sinto-me envolvido com meu trabalho.      

12. Posso ficar trabalhando por longos períodos de tempo.      

13. Para mim, meu trabalho é desafiador.      

14. Deixo-me levar pelo trabalho, quando estou trabalhando.      

15. Em meu trabalho, sou uma pessoa resiliente mentalmente (versátil).      

16. É difícil para mim desligar de meu trabalho.      

17. Em um trabalho, sou persistente, mesmo quando as coisas não vão bem.      
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Anexo 3 
 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 
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Anexo 4 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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Recomendações: 

 

Não há. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

 

Após leitura e análise do projeto e exame criterioso de todos os itens que compõem os documentos do 
Protocolo de Pesquisa, incluindo os itens presentes no Roteiro de Checagem para o parecerista e o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido foi constatado que nada consta do processo que fira os princípios e normas 

da ética em pesquisa. 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

 
O CEP-UMESP considera o projeto de pesquisa APROVADO, lembrando que a condição de aprovação da 

pesquisa propriamente dita exige o que segue: 

- Que sejam encaminhados ao CEP-UMESP relatórios anuais sobre o andamento da pesquisa (parciais e 
finais). 

- Que sejam notificados ao CEP-UMESP eventos adversos que tenham ocorrido no curso da pesquisa e que 

sejam significativos do ponto de vista ético e metodológico. 

- Que sejam notificadas eventuais emendas e modificações no protocolo de pesquisa. 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 

 

Não 

 

Situação do Parecer: 

 

Aprovado 
 

SAO BERNARDO DO CAMPO, 25 de Maio de 2012 

Luciane Frizo Mendes 

Assinado por: 


