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RESUMO 

 

Nas últimas décadas o comportamento organizacional vem sendo foco de estudos visto a 

necessidade de se conhecer crenças, afetos e sentimentos, elementos cada vez mais 

importantes num processo rumo ao alcance de resultados organizacionais, principalmente 

num cenário de grande disputa e conquista por espaço em um mercado cada vez mais 

competitivo. Dessa forma, reconhece-se a importância do papel que o conhecimento sobre o 

comportamento humano tem na eficácia da gestão. O contexto da Economia Solidária aparece 

como uma forma de organização onde possui princípios organizativos que compreendem a 

posse coletiva dos meios de produção pelas pessoas que a utilizam, e gestão democrática da 

empresa, caracterizando a autogestão. A autogestão é uma forma de administração 

democrática e participativa, onde todos os trabalhadores devem ter acesso à informação de 

tudo o que acontece na empresa para poder definir metas de produção, políticas de 

investimentos e modernização, política de pessoal entre outras. Esta pesquisa teve como 

objetivo analisar as relações de interdependência do capital psicológico, percepções de 

suporte social e percepções de suporte no contexto organizacional de empreendimentos 

econômicos solidários. Os participantes desse estudo escolhidos aleatoriamente foram 106 

cooperados, e o instrumento de coleta de dados foi um questionário de autopreenchimento 

composto por quatro medidas validadas para o contexto brasileiro. As informações coletadas, 

todas representadas por indicadores numéricos, formaram um banco de dados para tratamento 

no software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 18.0. Foram realizadas 

análises descritivas, correlações entre as variáveis (r de Pearson) e regressão linear. Também 

foram calculados os alfas de Cronbach para as escalas utilizadas. Os resultados obtidos 

apontam correlações positivas e significativas entre percepção de suporte social e as três 

dimensões de percepções de suporte social no trabalho e confirmam o capital psicológico 

como moderador entre percepções de suporte social e percepções de suporte social no 

trabalho. 

 

 

Palavras-chave: Capital psicológico. Percepção de suporte social. Percepção de suporte 

social no trabalho. Percepção de suporte organizacional. Economia solidária. 
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ABSTRACT 

 

In recent decades organizational behavior has been the focus of study because the need to 

understand beliefs, emotions and feelings, becoming increasingly important elements in a 

process towards the achievement of organizational outcomes, especially in a setting of great 

struggle and conquest of space in a market increasingly competitive. Thus, it recognizes the 

important role that knowledge of human behavior has on management efficiency. The 

context of the Solidarity Economy appears as a form of organization where he has 

organizational principles that comprise the collective ownership of means of production by 

the people who use it, and democratic management of the company, featuring self-

management. Self-management is a form of democratic governance and participatory, 

where all workers must have access to information on everything that happens in the 

company in order to set production goals, policies, investment and modernization, 

personnel policy, among others. This research aimed to analyze the relations of 

interdependence of psychological capital, perceptions of social support and perceptions of 

organizational support in the context of economic enterprises in solidarity. The study 

participants were 106 randomly selected members, and the data collection instrument was a 

self-administered questionnaire composed of four measures validated for the Brazilian 

context. The information collected, all represented by numerical indicators, formed a 

database for treatment in Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 18.0. We 

performed descriptive statistics, correlations between variables (Pearson's r) and linear 

regression. Were also calculated Cronbach's alphas for the scales used. The results indicate 

significant positive correlations between perceived social support and the three dimensions of 

perceptions of social support at work and confirm the psychological capital as a moderator 

between perceptions of social support and perceptions of social support at work. 

 

Keywords: Capital psychological. Perception of social support. Perception of social support 

at work. Perception of organizational support. Solidarity economy. 
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 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos um grande número de estudiosos tem escolhido o campo da 

Economia Solidária como objeto de pesquisas. O fato de a autogestão ser a forma de 

condução dos empreendimentos econômicos solidários é o que mais atraem os pesquisadores 

organizacionais, que buscam compreensão sobre modelos de administração democráticos e 

participativos, visto serem esses os melhores condutores quando se trata de alcance de metas e 

objetivos, principalmente no que concernem modelos de gestão de pessoas. Sob a perspectiva 

de Singer (2000) a Economia Solidária possui princípios organizativos que compreendem a 

posse coletiva dos meios de produção pelas pessoas que as utilizam para produzir gestão 

democrática da empresa. Essa posse coletiva é o que difere estes empreendimentos solidários 

das organizações capitalistas. Motta (1981) afirma que a autogestão é a negação da burocracia 

e de sua heterogestão, que separa artificialmente uma categoria de dirigentes de uma categoria 

de dirigidos. Para Verardo (2005), a autogestão é uma forma organizacional de 

empreendimentos coletivos, combinando a cooperação dos trabalhadores envolvidos com o 

poder de decisões sobre questões relativas do negócio em todas as suas dimensões. Essa 

cooperação disseminada nessas organizações faz com que se desenvolvam laços afetivos entre 

os integrantes podendo convergir em percepções de suporte. O oferecimento de suporte tanto 

social quanto organizacional é inerente ao contexto dos empreendimentos econômicos 

solidários, pois compreende-se que a forma como a estrutura dessas organizações são 

concebidas é perceptível por todos os seus cooperados, principalmente no que se refere a 

relações de apoio. 

Esse suporte percebido no ambiente de trabalho traduz-se na crença do funcionário a 

respeito de que ele pode contar com uma rede de comunicação comum que difunde 

informações precisas e confiáveis, de que na empresa existem pessoas em que se pode confiar 

que se mostram preocupadas umas com as outras, se valorizam e se gostam, além de que a 

organização empregadora o provê de recursos materiais, financeiros, técnicos e gerenciais 

(GOMIDE JR.; GUIMARÃES; DAMÁSIO, 2004). Estudos têm evidenciado como as 

percepções de apoio recebido impactam sobre o bem estar no trabalho (CHIUZI, 2006; 

SIQUEIRA; PADOVAM, 2007; BARBOSA, 2010). Siqueira e Padovam (2007), asseguram 

que organizações que estejam atentas a promover o bem-estar do trabalhador oferecendo 

tratamento justo, apoio das chefias, recompensas organizacionais que contribuam de maneira 

positiva às atividades de trabalho na empresa, desenvolverão em seus funcionários alta 



 

 

percepção de suporte organizacional e, por conseguinte, agenciarão um ambiente salutar e 

agradável no trabalho.  

Assim, estas percepções positivas por parte dos colaboradores em relação ao seu 

ambiente de trabalho, cada vez mais resultam em contribuições para a harmonia no espaço 

organizacional. O comportamento organizacional positivo (COP) pode trazer contribuições 

relevantes para as empresas, pois conta com seus estudos direcionados e orientados para a 

aplicação positiva dos pontos fortes das pessoas, e inclui capacidades psicológicas que podem 

ser medidas, desenvolvidas e geridas de forma eficaz para a melhoria do desempenho, 

evidenciando que estudos realizados até o momento apontam a existência de uma relação 

entre o nível do capital psicológico e seu desempenho no trabalho (LUTHANS, 2002a). Dessa 

forma faz-se necessário perceber a importância que o suporte tem para a eficácia da gestão.  

É explicito o fato de que o apoio percebido auxilia na mudança de comportamentos. 

Na visão de Siqueira (2008) suporte social é considerado atualmente como uma variável 

capaz de proteger e agenciar a saúde, que segundo a autora foi classificado em dois tipos – 

suporte prático e suporte emocional. Os recursos materiais, como dinheiro emprestado, ajuda 

na execução de tarefas, ou mesmo poder contar com uma pessoas que a transporte aos lugares 

quando necessário caracteriza-se em suporte prático. Enquanto que o suporte emocional são 

afetos recebidos da rede social que é composta por amigos íntimos escolhidos pelo próprio 

indivíduo. 

Diante do explicitado sobre a percepção de suporte recebido como agenciador da 

saúde, ou como subsídio ao desempenho no trabalho, este estudo apresenta como objetivo 

geral analisar as relações de interdependência do capital psicológico, percepções de suporte 

social e percepções de suporte no contexto organizacional de trabalho em empreendimentos 

econômicos solidários. O foco principal da psicologia positiva relaciona-se a promoção e 

bem-estar do indivíduo e da coletividade, os estudos dessa proposição apontam para fatores 

que proporcionam melhores condições de vida e permitem aos indivíduos prosperarem. Sabe-

se que a solidariedade e a autogestão são os princípios básicos para a caracterização dos 

empreendimentos econômicos solidários. Sendo assim pressupõe-se que os cooperados 

possuam um alto nível de percepção de suporte social, visto a forma como se relacionam e se 

apóiam mutuamente no ambiente de trabalho. Por tratar-se de ambientes onde o apoio ou 

suporte são características predominantes da estrutura organizacional, espera-se através dessa 

pesquisa contribuições que possam servir de subsídio para o entendimento e direcionamento 

de modelos de gestão de pessoas. 



 

 

O presente estudo está organizado em quatro capítulos. O primeiro capítulo contém 

uma revisão da literatura pertinente, exibindo primeiramente um tópico sobre Economia 

Solidária e empreendimentos econômicos solidários, com o intuito de apresentar ao leitor o 

contexto escolhido para a realização dessa pesquisa. Na sequência ainda no primeiro capítulo 

são apresentadas as concepções teóricas e os estudos que focalizaram a percepção de suporte 

social, percepção de suporte social no trabalho, percepção de suporte organizacional e capital 

psicológico. Durante a revisão foi realizado um levantamento bibliográfico sobre suporte em 

diferentes contextos finalizando-se a seção com capital psicológico. No segundo capítulo, 

apresenta-se o método a ser utilizado na pesquisa com o intuito de alcançar os objetivos 

propostos e confirmar as hipóteses elaboradas junto às variáveis da pesquisa. Em seguida no 

terceiro capítulo, são apresentadas as análises e discussão dos resultados da pesquisa, 

finalizando com o quarto capítulo quando se apresenta a conclusão do estudo. 
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CAPÍTULO I 

1 REVISÃO TEÓRICA 

Nesse capítulo, apresentam-se as pesquisas e conceituações relativas às variáveis do 

estudo, bem como os objetivos de pesquisa e as hipóteses do modelo. A conceituação teórica 

inicia-se com um tópico sobre Economia Solidária, face à necessidade de realizar uma 

apresentação ao leitor sobre o contexto que servirá de pano de fundo para a pesquisa; segue 

com os conceitos de suporte, suporte social, suporte social no trabalho, suporte organizacional 

e finaliza com a variável capital psicológico. Com o intuito de sistematizar os resultados 

obtidos com o levantamento da literatura acerca das percepções de suporte e capital 

psicológico, primeiramente realizou-se o levantamento dos trabalhos seminais sobre os 

assuntos abordados. Na sequência, foram realizadas pesquisas em fontes bibliográficas dos 

últimos anos de publicações (2005 a 2011) incluindo artigos, dissertações e teses, no intuito 

de avaliar e apresentar quanto as variáveis, objeto da pesquisa, estão sendo estudadas. 

Também foi realizada uma busca na base de dados do Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES; a fim de levantar informações sobre 

quanto o contexto da Economia Solidária tem sido alvo de estudos nos últimos cinco anos 

(2006 a 2010) sendo que se optou por classificar apenas estudos de programas de pós- 

graduação Stricto Sensu, Teses e Dissertações. Assim, a seguir, será apresentada 

individualmente uma revisão da literatura sobre cada conceito estudado neste trabalho. 

1.1 Economia Solidária 

A Economia Solidária surgiu nos primórdios do capitalismo industrial inventada por 

operários como resposta à pobreza e ao desemprego resultante da difusão desregulamentada 

das máquinas-ferramenta e do motor a vapor no início do século XIX (SINGER, 2002). Sabe-

se que a Economia Solidária é uma forma de produção, consumo e distribuição de riqueza, 

que apesar de visar a geração de renda aos seus trabalhadores, está centrada na valorização do 

ser humano e não do capital. Segundo Barbosa (2005), a desocupação, a baixa qualidade dos 

empregos e a desproteção social, têm acirrado graves danos sociais aos trabalhadores 

apontados pela autora como efeitos do ajuste que o capital vem realizando nos últimos anos 

para atender a sua crise de acumulação. A partir desse cenário citado acima pelos autores, 

decorrem iniciativas de construir práticas amenizadoras de não assalariamento para a 

subsistência de trabalhadores desempregados recebendo a nomeação de economia solidária 
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(BARBOSA, 2005). Esse cenário denominado de Economia solidária tem despertado cada 

vez mais o interesse de pesquisadores. Levantamento realizado sobre a freqüência de estudos 

neste contexto apontou 404 trabalhos desenvolvidos nos últimos cinco anos, como pode ser 

verificado na freqüência de Dissertações e Teses apresentadas na Tabela 1, conforme 

levantamento realizado pelo autor na base de dados de Periódicos da CAPES. 

Tabela 1 – Número de Dissertações e Teses desenvolvidas no contexto de Economia 

Solidária período de 2006/2010. 

Ano da pesquisa Dissertação/Mestrado Tese/Doutorado 

2006 54 26 

2007 54 16 

2008 64 15 

2009 61 20 

2010 74 20 

                  Total                                                   307                                                   97 

Fonte: desenvolvido pelo autor 

A Tabela 1 evidencia o crescimento gradativo de estudos realizados no contexto da 

Economia solidária, solidificando-o como campo de estudos e interesses de pesquisas. A 

Economia Solidária apregoada por Santos, Borinelli e Pitanguari (2011) apresenta-se como o 

esforço conjunto de homens e mulheres em todo o mundo no sentido de construírem um novo 

modelo, não só de economia, mas de convivência social, em que o desenvolvimento seja 

medido em indicadores de bem-estar social foco este da Economia Solidária. Nessa 

perspectiva, projeta-se que esses ambientes solidários estejam repletos de percepções de 

suporte social, e suporte organizacional, despertando interesse e contribuindo para o objeto 

dessa pesquisa.  

Posteriormente a essas primeiras iniciativas do que viria a se chamar Economia 

Solidária, Gonçalves, Capelari e Santos, (2011) apontam ser a década de 1980, com o advento 

da globalização, em que se assiste a uma precarização das relações de trabalho e ao 

crescimento do desemprego estrutural, ressurgindo os ideais coletivistas, o que passa a ser 

conhecido por “novo cooperativismo” e embasa o que é hoje conhecido por Economia 

Solidária. Para Singer (2002) a empresa solidária nega a separação entre trabalho e a posse 

dos meios de produção, que faz a base do capitalismo. Ainda para o autor, a empresa solidária 

é basicamente de trabalhadores que apenas secundariamente são seus proprietários, tendo por 
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finalidade básica não maximizarem o lucro, mas a quantidade e qualidade de trabalho. Sabe-

se que o princípio da Economia Solidária é a ideia da solidariedade em contraste com o 

individualismo competitivo que caracteriza a sociedade capitalista, sendo que a mesma 

reafirma a emergência de atores sociais, ou seja, a emancipação de trabalhadoras e 

trabalhadores como sujeitos históricos. Para Barbosa (2005), Economia Solidária são ações 

econômicas realizadas em sistema de autogestão através de cooperativas ou associações, tanto 

no campo como nas cidades. 

 De acordo com a Atlas da Economia Solidária no Brasil – AESB (2006, p. 13), sabe-

se que os empreendimentos econômicos solidários compreendem as organizações:  

Coletivas - organizações suprafamiliares, singulares e complexas, tais como: 

associações, cooperativas, empresas autogestionárias, grupos de produção, 

clubes de trocas, redes e centrais etc; - cujos participantes ou sócios são 

trabalhadores dos meios urbano e rural que exercem coletivamente a gestão 

das atividades, assim como a alocação dos resultados; - permanentes, 

incluindo os empreendimentos que estão em funcionamento e aqueles que 

estão em processo de implantação, com o grupo de participantes constituído 

e as atividades econômicas definidas; - com diversos graus de formalização, 

prevalecendo a existência real sobre o registro legal e; - que realizam 

atividades econômicas de produção de bens, de prestação de serviços, de 

fundos de crédito (cooperativas de crédito e os fundos rotativos populares), 

de comercialização (compra, venda e troca de insumos, produtos e serviços) 

e de consumo solidário (AESB, 2006, p.13) 

São organizações caracterizadas, na visão de Barbosa (2005), como de natureza 

coletiva, permanente, podendo ser de estrutura singular ou complexa, e, se distribuem por um 

conjunto de atividades distinguíveis como produção de bens, prestação de serviços, fundos de 

crédito, comercialização e consumo solidário. Assim, essas práticas são reunidas como 

atividades econômicas em seis grandes temas assim organizados: 1) Agricultura, 

Agropecuária, Agroindústria; 2) Produção (indústria, artesanato, confecções, etc.); 3) 

Prestação de Serviços (alimentação, consultoria, limpeza, serviços gerais, etc.); 4) 

Extrativismo (pesca, silvicultura, exportação florestal, mineração, etc.); 5) Comercialização e 

Troca; 6) Crédito/Fundo Rotativo (SENAES, 2004a). Para este estudo optou-se por escolher a 

atividade que está enquadrada na primeira classificação como: Agricultura, Agropecuária e 

Agroindústria, por tratar-se da atividade mais explorada, facilitando assim o acesso aos dados 

visto a localização onde se encontra estabelecido o pesquisador, na região noroeste do Paraná. 

Singer (2002) argumenta que muitas empresas nasceram como solidárias e acabam 

por se adaptar ao capitalismo e, por isso, deixam de ser solidárias, pois as mesmas devem 
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compor-se das empresas que efetivamente praticam os princípios do cooperativismo, ou, seja 

a autogestão, fazendo assim parte da economia cooperativa ou social. A empresa solidária 

pode se diferenciar da empresa capitalista quanto a questão de ganhos. De acordo com Singer 

(2002b), na empresa capitalista, os ganhos ficam sobre a tutela dos donos do modo de 

produção, resultando em salários desiguais. Na empresa solidária, os sócios não recebem 

salários, mas retirada, que varia conforme a receita obtida. Os sócios decidem coletivamente, 

em assembléia, se as retiradas devem ser iguais ou diferenciadas, pois muitos trabalhadores 

aceitam e defendem a hierarquia profissional a que foram acostumados. 

Singer (2002, p.86), afirma que; 

A economia solidária constitui um modo de produção que, ao lado de 

diversos outros modos de produção – capitalismo, a pequena produção de 

mercadorias, a produção estatal de bens e serviços, a produção privada sem 

fins de lucro – compõe a formação social capitalista, que é capitalista 

porque o capitalismo não só é o maior dos modos de produção, mas molda a 

superestrutura legal e institucional de acordo com os seus valores e 

interesses. 

Ainda para o autor, mesmo sendo hegemônico, o capitalismo não impede o 

desenvolvimento de outros modos de produção, visto que é incapaz de inserir dentro de si 

toda população economicamente ativa. 

Faz-se importante incluir uma discussão de Singer (2002), sobre o caráter instersticial 

da Economia Solidária, uma vez que grande parte dos trabalhadores começa a participar dos 

seus empreendimentos como alternativa única de inserção socioeconômica, uma vez que se 

encontram excluídos social e economicamente, totalmente sem alternativa de trabalho e 

renda. Somente com o tempo é que começam a internalizar os valores de cooperação e 

solidariedade dessa forma de organização socioeconômica, passando a reconhecer nesses 

valores aspectos essenciais para a própria vida. No entanto, para Mazzei (2006) o que se 

percebe na literatura, é que muitos dos seus atores não assumem a autogestão continuando a 

manter os valores e as expectativas de uma organização heterogestionária, apreendidos 

socialmente, desvalorizando a necessidade de sua real participação na gestão dos 

empreendimentos, em função do discurso de incompetência ou necessidade pessoal de ser 

mandado. Nos emprendimentos econômicos solidários utiliza-se predominantemente o 

modelo de autogestão que constitui um fenômeno próprio e diferente, que pressupõe relações 

horizontalizadas, centros de interação democráticos e igualitários que representam os anseios 

dos seus membros, enquanto que nas empresas capitalistas predominam a heterogestão que 
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está baseada na gestão hierárquica e autoridade centralizada (GONÇALVES; CAPELARI; 

SANTOS, 2011). Diante do exposto acima o Quadro 1 tem como finalidade explicitar as 

formas de gestão, buscando elucidar o entendimento de autogestão, princípio fundamental 

para a caracterização dos empreendimentos econômicos solidários, para isso apresenta as 

diferenças entre os modelos de gestão adotados pelas empresas, suas características de 

decisões e suas vantagens e desvantagens. 

Quadro 1 – Heterogestão x Autogestão 

FORMAS GESTÃO DECISÕES VANTAGENS/DESVANTAGENS 

HETEROGESTÃO 

Administração 

hierárquica 

formam níveis 

sucessivos de 

autoridade 

As informações 

e consultas 

fluem de baixo 

para cima e as 

ordens e 

instruções de 

cima para baixo. 

Vantagens: competição sadia entre 

setores e departamentos; 

Desvantagens: competição 

exacerbada entre departamanto e 

seções que acabam prejudicando os 

objetivos organizacionais. 

Os trabalhadores do nível mais 

baixo sabem muito pouco além do 

necessário para que cumpram suas 

tarefas, que tendem a ser repetitivas 

e rotineiras. 

AUTOGESTÃO 

Administração 

democrática, em 

que todos 

participam das 

decisões 

As informações 

e demandas 

fluem de cima 

para baixo e as 

ordens e 

instruções 

devem fluir de 

baixo para cima. 

Vantagens: quando pequena as 

decisões são tomadas em 

assembléias, quando há necessidade. 

Todos participam democraticamente 

das decisões que envolvem a 

cooperativa. 

Cooperação inteligente, que exige 

esforço adicional de todos, sem 

competitividade. 

Desvantagens: quando a empresa é 

grande existe a dificuldade em 

realizar assembléias-gerais. Isso 

acarreta a delegação de poder a 

alguns sócios. 



24 

 

-Os níveis mais altos, na autogestão, 

são delegados pelos mais baixos e 

são responsáveis perante os 

mesmos; 

-Decisões que possam gerar 

conflitos entre os sócios; 

-O desinteresse dos sócios e sua 

recusa ao esforço adicional que a 

sua prática democrática exige; 

-Decisões que devem ser tomadas 

rapidamente sem haver tempo para 

consultar os demais sócios; 

CO-GESTÃO 
Administração 

semi-democrática 

Comporta com 

decisão: uma 

decisão só pode 

ser tomada por 

concordância das 

partes. 

Vantagens: há um conselho 

interlocutor orgânico e os 

trabalhadores são qualificados para 

dialogar (TRAGTENBERG, 1980). 

Desvantagens: Os poderes desses 

conselhos são limitados aos 

problemas que existem nos 

estabelecimentos 

(TRAGTENBERG, 1980). 

Fonte: Adaptado de Singer (2002) e Tragtenberg (2002). 

Dessa forma como descrito no Quadro 1 a interpretação da autogestão traz consigo o 

significado de autonomia, a mesma está relacionada a uma unidade para qual seus membros 

formam um grupo que se governam a si mesmos. Verardo (2005) interpreta a autogestão 

como um movimento e uma forma organizacional de empreendimentos coletivos, 

combinando a cooperação do cojunto dos trabalhadores diretamente envolvidos com o poder 

de decisões sobre questões relativas ao negócio em todas as suas dimensões. Prestes Motta 

(1981) afirma que a autogestão é a negação da burocracia e de sua heterogestão, que separa 

artificialmente uma categoria de dirigentes de uma categoria de dirigidos. Assim a autogestão 

é uma administração democrática e participativa, onde todos os trabalhadores devem ter 

acesso à informação de tudo o que acontece na empresa para poder definir metas de 



25 

 

produção, política de investimentos e modernização, política de pessoal entre outras 

(VERARDO, 2005). 

Percebe-se que o modelo de gestão adotado pelos empreendimentos econômicos 

solidários, convergem para uma estrutura organizacional mais orgânica, modelo este a ser 

apregoado pelas organizações no cenário atual, onde existe uma gestão descentralizada, uma 

estrutura mais flexível e adaptável, dando ênfase nos princípios dos bons relacionamentos, e 

uma maior confiabilidade nas comunicações informais, dessa forma desenvolvendo 

ambientes mais interativos, onde possa ocorrer uma maior percepção de suporte tanto nos 

relacionamentos sociais de trabalho, quanto na percepção de suporte advindos da 

organização. Nesse pensamento surgiu interesse em escolher a Economia Solidária, como 

referência ao estudo pressupondo serem organizações onde possa existir maior percepção de 

suporte por parte de cooperados que integram esse contexto. Para tanto se faz necessário 

entender a teoria sobre suportes em todas as suas dimensões, iniciando em desvendar o real 

conceito de suporte, tópico a ser apresentado na sequência.  

1.2 Suporte 

O termo suporte está relacionado a algo ou alguém que ofereça sustentação. No 

sentido lato, o dicionário aponta o verbo suportar como o ato de ser tolerante, demonstrar 

força, apoiar e dar firmeza. No dicionário da língua portuguesa o termo suporte está descrito 

como “O que suporta algo; aquilo em que algo se firma ou se assenta” (FERREIRA, 2004, 

p.693). 

O dicionário da língua Portuguesa ainda caracteriza o verbo “suportar” com os 

seguintes significados:         

Su.por.tar v.t.d. (verbo transitivo direto, N. do A.) 1 Ter sobre si; sustentar: 

Aquele móvel suporta muito peso. 2. Sustentar: É esta coluna que suporta a 

construção. 3. Resistir a; agüentar: A base não suportará tamanho peso. 4. 

Fig. Aturar; tolerar: "Não suportou as críticas de seu opositor. 5. Sofrer com 

resignação, paciência: Ele suporta as mais duras penas. 6. Transigir com; 

aceitar, admitir a presença ou a ação de: “Não suporta os desonestos”; “Ela 

não suporta a cunhada”. (DICIONÁRIO AURÉLIO BUARQUE DE 

HOLANDA, 2004, P. 693). 

 

A palavra suporte traz como sinônimos os termos apoio, base, escora, espeque, esteio 

e pedestal. Dar suporte, oferecer suporte, sentir-se amparado, contido, respaldado por algo ou 

pelas pessoas de seu convívio é uma ação humana que pesquisadores entendem como 
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determinante para a ocorrência de alterações fisiológicas no ser humano (COHEN, 1988, 

UCHINO; CACIOPPO; KIECOLT-GLASER, 1996).  

Segundo o dicionário Houaiss (2001) suporte é qualquer instrumento cuja finalidade é 

sustentar algo, escorar, ou ainda, é aquilo que dá suporte, que auxilia ou reforça, dá apoio. A 

palavra suporte remete ao sentimento de proteção, sustentação, apoio. Na academia também é 

comum o uso do termo apoio social como sinônimo de suporte social. No mundo do trabalho 

é comum o uso de termos “respaldo”, “apoio”, “segurança” entre outros para explicar a 

percepção do trabalhador de que podem contar com apoio da coletividade para realizar suas 

tarefas no trabalho (FERRAZ, 2009). 

Muitos estudos no campo do apoio social mostram a eficácia de certo tipo de apoio 

prestado e mecanismos pelos quais o apoio auxilia na mudança de comportamento 

(HOBFOLL, 1985; THOITS, 1985; CUTRONA; RUSSELL, 1990; KIENAN, 1997). Porém 

os autores enfatizam que o apoio ou suporte fornecido de forma inadequada pode causar 

estresse adicional, a insatisfação, o sentimento de ser incompreendido, controlado, ou até 

alienado, apresentando também dessa forma o lado negativo do suporte. Diante do explicitado 

sobre o significado e as representações da palavra suporte será abordado no próximo tópico as 

relações de suporte no ambiente social.  

1.3 Suporte social  

A década de 70 foi precursora para estudos em suporte social surgindo nessa época as 

primeiras relações entre laços sociais e saúde (COBB, 1976; CASSEL ,1976). Suporte social 

é entendido como a crença do indivíduo acerca dos relacionamentos sociais que ofereçam 

apoio de ordem prática e emocional. 

Suporte social define-se, como "a existência ou disponibilidade de pessoas em quem 

se pode confiar pessoas que nos mostram que se preocupam conosco nos valorizam e gostam 

de nós" (SARASON, et al., 1983, p.127). Nesse pensamento Cobb (1976) define o suporte 

social como a informação pertencente a três classes: a informação que conduz o sujeito a 

acreditar que é amado e que as pessoas se preocupam com ele; a que leva o sujeito a acreditar 

que é apreciado e que tem valor; e a que conduz a pessoa a crer que pertence a uma rede de 

comunicação e de obrigações mútuas. Suporte social está relacionado aos recursos 

psicológicos e materiais disponibilizados para um indivíduo através de seus relacionamentos 

interpessoais, por outros indivíduos que participam de sua rede social e que permitem ao 
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indivíduo lidar com os acontecimentos de sua vida (BERKMAN, 1995; COHEN, 2004; 

COHEN; SYME, 1985, SLUZKI, 2003). Essa rede social da qual os autores se referem é 

definida por Sluzki (2003, p. 41) “como a soma de todas as relações que um indivíduo 

percebe como significativas ou define como diferenciadas da massa anônima da sociedade”, 

ainda segundo o autor essa rede corresponde ao nicho interpessoal da pessoa e coopera 

substancialmente para seu próprio reconhecimento como individuo e para sua auto-imagem. 

Em suma, o indivíduo entende que recebe suporte social quando acredita ser cuidado e 

amado, acredita ser estimado e valorizado e acredita pertencer a uma rede social com 

obrigações mútuas entre os seus integrantes. O apoio social funciona como protetor dos 

indivíduos das implicações patogênicas de eventos estressantes atuando como efeito 

amortecedor (BERKMAN; SYME, 1979). 

De acordo com Siqueira & Padovam (2007) conforme uma visão sociológica, dois 

elementos se fazem importantes na composição de suporte social: aprovação social e atração 

social. A aprovação dos outros auxilia o indivíduo a confirmar seus julgamentos, enquanto no 

que se refere a atração pessoal o ser humano tem prazer ao fazer coisas para pessoas que ama. 

Para Siqueira (2008), existem duas dimensões de suporte social, a prática e a emocional. A 

primeira representa segurança e tranquilidade para o indivíduo, por confiar que exista entre 

seu grupo social alguém ao seu dispor para atender alguma necessidade de ordem prática, 

enquanto que a emocional, o indivíduo crê que é possível encontrar ânimo para reagir e 

superar os possíveis transtornos no âmbito afetivo. 

O suporte social tem vindo a ser relacionado com a personalidade, a saúde e a 

adaptação dos indivíduos, constituindo uma das áreas de maior crescimento na investigação e 

aplicação em psicologia (SARASON; SARASON; PIERCE, 1990). Rodrigues e Cohen 

(1998), em seu estudo sobre suporte social destacam a importância que a percepção do 

indivíduo em se sentir apoiado pela rede social da qual faz parte gera efeitos benéficos para a 

saúde. Suporte social é um conceito multidimensional, na qual está incluso recursos materiais 

e psicológicos que as pessoas têm acesso através de suas redes sociais (SIQUEIRA; GOMIDE 

JUNIOR, 2008). Com efeito, tem-se demonstrado de forma consistente que o suporte social é 

um fator importante na proteção do indivíduo contra a deterioração da sua saúde e bem-estar 

(RIBEIRO, 1999; SERRA, 1999). Berkman e Syme (1979), com os resultados dos seus 

estudos apontam evidências fortes entre os padrões de interação social e níveis de suporte 

social. Segundo os autores, elevados índices de integração estão inversamente associados a 



28 

 

mortalidade, sendo que o suporte social para Rodrigues e Cohen (1998) tem a capacidade de 

proporcionar efeitos benéficos para a saúde tanto física como mental. 

No entanto, para Uchino; Uno; Holt-Lunstad (1999) mesmo quando os indivíduos não 

estão enfrentando eventos estressantes da vida, sabe-se que é possível que o suporte social 

possa afetar diretamente processos fisiológicos, influenciar o psicológico, os processos de 

auto-estima, sentimentos de controle pessoal, e estados negativo de humor. Por exemplo, 

simplesmente estar na companhia de amigos pode elevar o humor. O suporte social tem 

efeitos diretos e indiretos e se apresenta como amortecedor para implicações relacionada a 

saúde. Segundo Cohen e Syme, (1985) o efeito direto sugere que o suporte social tem um 

efeito positivo sobre a saúde, independentemente da situação de vida funcionando como efeito 

tampão para pessoas que estão expostas a eventos estressores como eventos negativos e outras 

adversidades duradouras.   

Existem diversas definições de suporte social na literatura, sendo que ao analisá-las, 

todos os conceitos convergem para a importância da rede de relacionamentos como 

identificações para auxiliar no processo de suporte. O Quadro 2 abaixo contribui com algumas 

definições encontradas e seus respectivos autores. 

Quadro 2 – Definições de suporte social 

Autores Definições de suporte social 

Weiss (1974) 

Concebe suporte social como uma classe de informação que leva 

o sujeito a acreditar que outras pessoas se preocupam com ele e 

que é uma pessoa amada, estimada e valorizada e que pertence a 

uma rede de comunicação e obrigações mútua. 

 

Cobb (1976) 
O conceito significa uma provisão de relações sociais que levam 

ao suporte social. 

 

Kaplan, Cassel e Gore (1977) 

Define suporte social em termos do grau para o qual as 

necessidades sociais de uma pessoa estão satisfeitas por 

interação com os outros. 

 

Sarason, Levine, Basham e 

Sarason (1983). 

Conceitua suporte social em termos comuns, como sendo a 

existência de pessoas de real confiança, que nos valorizam e nos 

mostram que gostam e se preocupam conosco. A autora ainda 

apresenta dois elementos básicos como parte desse conceito, o 

primeiro é o número de pessoas disponíveis para suporte em 

tempos de necessidade e o segundo é o grau de satisfação com o 

suporte disponível. 

 

Valdenegro e Barrera (1983). 
Os autores atestam que suporte social é um moderador contra 

efeitos de tensão, estresse. 
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Funch, Marshall e Gebhardt 

(1986). 

Sugere que suporte social consiste num jogo de pessoas em que 

se pode confiar para apoio a qualquer momento. 

Ganster, Fusilier e Mayes 

(1986). 

Siqueira (2008) 

Considera que suporte social pode ser definido como a 

disponibilidade de ajudar relações e a qualidade dessas relações. 

 

O suporte social é considerado atualmente como uma variável 

capaz de proteger e agenciar a saúde. 

Fonte: desenvolvido pelo autor 

Face aos conceitos apresentados no Quadro 2,  pressupõe-se a importância do suporte 

social como fator gerador de comportamentos positivos. Dessa forma faz-se necessário 

conhecer medidas desenvolvidas para avaliá-lo.  

Sabe-se que os estudos iniciais sobre suporte social focalizaram-no como uma variável 

situacional, e posteriormente conceberam-no como uma variável individual, ao qual conferiu 

ao suporte social um espaço entre as características de um indivíduo (SIQUEIRA;  

PADOVAM, 2008). Nessa perspectiva, fica evidente o entendimento das primeiras medidas 

de suporte social serem voltadas para a estrutura e funcionamento das redes, e somente as 

mais recentes abordarem dimensões individuais, tais como as percepções de tipologias e de 

satisfações com o suporte social. Nessa abordagem mais recente sobre medida, Siqueira 

(2008) construiu e validou a Escala de Percepção de Suporte Social (EPSS), composta por 29 

itens que se organizaram para formar dois fatores. O fator 1, designado de suporte prático, 

contendo tópicos referentes a apoio de conteúdo instrumental e informacional com índice de 

precisão (alfa de Cronbach) de 0,91, e o fator 2, designado de suporte emocional, constituído 

por dez frases sobre ajudas de ordem afetiva, com índice de precisão (alfa de Conbrach) de 

0,92. O suporte social é considerado atualmente como uma variável capaz de proteger e 

agenciar a saúde, que segundo a autora foi classificado em dois tipos – suporte prático e 

suporte emocional (SIQUEIRA, 2008). 

1.3.1 Suporte prático  

O suporte prático compreende duas dimensões teóricas do suporte social – 

instrumental e informacional. O suporte instrumental refere-se aos recursos materiais que uma 

pessoa precisa para superar uma dificuldade como dinheiro emprestado, ajuda na execução de 

tarefas ou mesmo ainda levá-la a lugares quando necessita ir. O suporte instrumental está 

relacionado aos vários tipos de auxílios tangíveis que se possa receber de outra pessoa 

(RODRIGUES; COHEN, 1998; SEEMAN, 1998). O suporte informacional está caracterizado 

pelas informações disponibilizadas pela rede social de um indivíduo as quais ele elege como 
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importantes e podem estar pautadas as várias necessidades, tais como trabalho, saúde, lazer, 

entre outras relações sociais (RODRIGUES; COHEN, 1998). 

1.3.2 Suporte emocional 

O suporte emocional está relacionado ao apoio recebido de ordem afetiva. Esse tipo de 

suporte pode ser recebido de amigos íntimos, que normalmente são pessoas escolhidas pelo 

indivíduo para fazerem parte de sua rede social. Suporte social emocional envolve 

preocupações de um indivíduo para com o outro (COHEN; ROBERMAN, 1983; 

BERKMAN, 1995), significa estar presente, confortar, dar atenção, dar segurança em 

situações difíceis das quais o indivíduo possa estar passando/atravessando (HELGESON; 

COHEN, 1996).  

Quando as medidas fazem relação com disponibilidade percebida de recursos 

interpessoais e suporte social como protetor, tem-se disponível a medida que foi desenvolvida 

por Ribeiro (1999). Tal instrumento destina-se medir o suporte social e recebeu a 

nomenclatura de Escala de Satisfação com o Suporte Social (ESSS): esta escala foi 

desenvolvida no Brasil, e avalia a satisfação que o indivíduo sente em relação ao apoio social 

que pensa ter disponível. Inclui 15 itens distribuídos em: “Satisfação com os amigos”, 

“Intimidade”, “Satisfação com a família”, e “Atividades Sociais”. No entanto, a coerência 

interna encontrada pelo autor, aferida pelo Alfa de Cronbach variou entre 0,64 e 0,83, o que, 

não oferece muita segurança para estudos posteriores, como concorda o próprio autor. 

Outra medida encontrada para mensurar o suporte social é a escala Social Support 

Questionnaire (SSQ), desenvolvido por Sarason, Levine, Basham e Saranson (1983) e 

traduzido e validado para o Brasil por Matsukura et al. (2002), essa medida provê escores para 

o número de suportes percebidos pelos respondentes e para a satisfação com o suporte social 

recebido. O instrumento é composto por 27 frases, sendo que cada frase requer uma resposta 

em duas partes. Na primeira parte, deve ser apontado o número de fontes de suporte social 

percebido (SSQ-N), podendo o respondente listar até nove possibilidades (além da opção 

nenhum); na segunda parte, o respondente deve informar sobre sua satisfação com esse 

suporte (SSQ-S), fazendo uma opção em uma escala de 6 pontos (que varia de muito satisfeito 

a muito insatisfeito). Dessa forma, este instrumento não visa medir os tipos de suporte social 

(afetivo; emocional e informador; interação social positiva e suporte tangível), mas sim a 

quantidade de pessoas suportivas e a satisfação do individuo com o suporte social percebido. 

Este instrumento apresenta índices de confiabilidade ótimos e a vantagem de ser uma medida 
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que parte da percepção do indivíduo sobre a sua rede de suporte social e que avalia a sua 

satisfação com esta rede. 

Além das medidas desenvolvidas, muitas outras pesquisas têm apontado para uma 

ampla relação entre suporte social e saúde. Ao se fazer um levantamento em bancos de dados 

pela rede mundial de computadores, a internet, pode-se apreender o quanto o tema suporte 

social é um elemento de interesse em pesquisa nas ciências da saúde. Em consulta realizada 

em 15/09/2011, no portal de pesquisas da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS-BIREME), 

foram computados 85.959 resultados para a palavra-chave “social support”. Utilizou-se o 

termo em inglês, dada a amplitude dessa língua enquanto idioma que possui o maior número 

de pesquisas publicadas na área da saúde. O portal contém um dispositivo que relaciona a 

palavra-chave com outros assuntos relacionados com o tema a ser pesquisado. A Tabela 2 

apresenta o número de pesquisas classificadas em ordem de quantidade de publicações dos 

últimos cinco anos, realizadas na área de suporte social. 

Tabela 2– Número de pesquisas sobre suporte social no período de 2006 a 2011. 

Ano de Publicação                                               Número de Publicação 

2006                                                                      5.014 

2007                                                                      5.539 

2008                                                                      5.770 

2009                                                                      5.916 

2010                                                                      6.225 

2011                                                                      3.431 

Fonte: desenvolvido pelo autor. 

Conforme explicitado na Tabela 2 percebe-se um crescimento gradativo de pesquisas 

no campo de suporte social, se compararmos o ano de 2006 ao de 2011, levando em 

consideração a proporcionalidade apresentada, visto que o levantamento do ano de 2011está 

compreendido até a data de 15 de setembro data em que foi realizado o acesso ao banco de 

dados. Na Tabela 2 serão apresentados os assuntos mais relacionados nas publicações do 

banco de dados que utilizam o termo “social support” em ordem de quantidade de 

publicações.  
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Tabela 3 – Classificação dos 10 primeiros assuntos relacionados com a palavra-chave 

“social support” de trabalhos publicados na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS-BIREME) 

- 15/09/2011 

             Assunto                                            Quantidade de trabalhos publicados 

             Apoio Social                                                                15.828 

             Adaptação Psicológica                                                   5.452 

             Grupos de Auto-Ajuda                                                   4.602 

             Estresse Psicológico                                                       4.097 

             Família                                                                            3.553 

             Meio Social                                                                     3.416   

             Atitudes Frente a Saúde                                                  3.300 

             Cuidadores                                                                      3.235 

             Transtornos Mentais                                                       3.229 

             Qualidade de Vida                                                          3.220 

Fonte: desenvolvido pelo autor. 

Conforme apresentado na Tabela 3, a palavra “social support” apresenta maior 

relação com o termo apoio social, quantificando a existência de 15.828 trabalhos publicados 

abordando tal tema na base de pesquisa da Biblioteca Virtual de Saúde confirmando, assim, o 

grande interesse dos pesquisadores por buscar elucidações e contribuições em que o termo 

“apoio social” esteja relacionado ou envolvido. Este tema está sendo tão investigado que 

pesquisadores realizaram um estudo visando levantar o posicionamento e direcionamento das 

pesquisas brasileiras sobre suporte social. A seguir serão apresentados alguns estudos em 

ordem cronológica que buscaram compreender a relação entre suporte social e medidas de 

saúde (promotor e mantenedor) em diferentes grupos populacionais, demonstrando o 

importante papel do suporte social como gerador de comportamentos positivos.  

O estudo desenvolvido por Seidl e Troccoli (2006) investigou a estrutura fatorial e as 

propriedades psicométricas da Escala de Suporte Social para Pessoas Vivendo com HIV/aids, 

elaborada com base em itens de uma escala canadense para avaliação do suporte social em 

pessoas soropositivas, em iniciativas de pesquisadores brasileiros e na revisão da literatura 

sobre o construto suporte social. A amostra de validação foi composta de 241 pessoas 

soropositivas, posteriormente foi realizada uma análise fatorial exploratória, pelo método dos 

fatores principais e rotação oblíqua, que indicou a existência de dois fatores de primeira 

ordem: suporte social emocional (12 itens, α=0,92) e suporte social instrumental (12 itens, 

α=0,84). Um fator de segunda ordem composto dos 24 itens originais foi identificado, com 
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bons indicadores psicométricos (α=0,87). A estrutura fatorial encontrada correspondeu à 

estrutura esperada de um instrumento para avaliar as principais dimensões do suporte social 

em pessoas HIV+. 

A pesquisa realizada por Almeida e Sampaio (2007) levantou as percepções de stress e 

do suporte social em familiares cuidadores de indivíduos com paralisia cerebral. Utilizou-se 

uma amostra não probabilística constituída por 25 familiares cuidadores (mães, pais e outros) 

adultos de ambos os gêneros (16 mulheres e 8 homens), com idades entre os 19 e os 81 anos. 

Os participantes responderam à Escala de Satisfação com o Suporte Social - ESSS (Pais-

Ribeiro, 1999) e à escala aferida à população portuguesa (Silva, Pais-Ribeiro, Cardoso e  

Ramos, 2003) da Life Experiences Survey - LES (SARASON; JOHNSON; SIEGEL, 1978). 

Os resultados evidenciam a existência de uma correlação negativa moderada (r=-0,58; 

p=0,002) entre o suporte social e o stress dos familiares de pessoas com paralisia cerebral. Os 

resultados deste estudo confirmam a correlação entre o estresse e o suporte social, indicando 

assim uma importante área de intervenção comunitária (aumento ou reforço das redes de 

apoio de forma direta ou indireta), com vista à diminuição dos níveis de stress dos familiares 

de pessoas com deficiência. 

Dela Coleta (2007) na sua dissertação de mestrado apresentou como propósito avaliar 

fatores de estresse ocupacional e de relacionar o estresse com o suporte social em uma 

amostra de policiais civis de uma Delegacia Regional de Segurança Pública. O estudo foi 

desenvolvido em duas fases, nas quais foram adotadas diferentes metodologias. Na primeira 

fase participaram voluntariamente 40 policiais civis e buscou-se identificar os estressores 

gerais no trabalho do policial civil e investigar as formas de enfrentamento ao estresse pelos 

policiais. Na segunda fase deste estudo participaram 96 sujeitos, do quadro de pessoal da 

Delegacia com o objetivo de analisar o suporte social percebido, a satisfação com o suporte 

social, o nível de estresse e sua manifestação sintomática na amostra, além de investigar a 

relação entre a percepção de suporte social, as características biográficas e os sintomas de 

estresse relatados. O Questionário de Suporte Social Percebido (SSQ-N) indicou que a 

maioria percebe, em média, duas pessoas como suportivas e que estão entre razoavelmente 

satisfeito e um pouco satisfeito com este suporte. Sendo realizado teste ANOVA o mesmo 

apresentou diferença entre as médias em suporte social do grupo de sujeitos sem estresse, em 

comparação com aqueles na fase de resistência/quase exaustão e os que estão na fase de 

exaustão, de modo que quanto menor o suporte social percebido, mais grave a fase de estresse 
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em que o sujeito se encontra. Quanto à satisfação com o suporte social, verificou-se que 

quanto maior a satisfação com o suporte social, menor o nível de estresse. O suporte social 

percebido correlacionou-se negativamente com as três medidas de sintomas de estresse do 

ISSL, indicando que quanto maior o número de pessoas suportivas, menor a quantidade de 

sintomas indicados pelo sujeito, vindo confirmar como a quantidade de suporte se faz 

importante. 

O estudo realizado por Gonçalves, Pawlowski, Bandeira, Piccinini (2009), investigou 

como o apoio social tem sido avaliado em estudos brasileiros, os autores realizaram um 

levantamento das publicações científicas de 1987 a 2007, nos indexadores Indexpsi, Pepsic, 

SciELO e Lilacs, usando as palavras- chave apoio social, suporte social, rede social. Foram 

encontrados 59 estudos que contemplavam a avaliação de apoio social em amostras 

brasileiras, as quais os resultados apontaram um crescimento nos últimos anos no número de 

estudos brasileiros que incluem a avaliação do apoio social, com a predominância do uso de 

técnicas de entrevistas para investigar, em especial, o apoio recebido e o apoio percebido. 

Contudo, fica evidenciado que o construto foi utilizado, algumas vezes, sem uma 

fundamentação teórica sólida, e também associado a vários outros conceitos sem uma 

articulação clara, além da evidente escassez de instrumentos fidedignos, válidos e 

padronizados para a realidade brasileira.  

Assim de acordo com os estudos apresentados pode-se constatar que indivíduos 

pertencentes a uma rede social possuem maior capacidade para o enfrentamento de situações 

adversas, visto sentirem-se seguros e protegidos por uma rede de apoio com a qual eles 

podem contar. Estudos e pesquisas têm contribuído para o entendimento de suporte social 

como fator promotor e mantenedor de saúde (COBB, 1976; CASSEL, 1976; BERKMAN; 

SYME, 1979; RIBEIRO, 1999; SERRA, 1999), porém para compreender suporte social como 

agente condutor de comportamentos positivos no ambiente de trabalho, faz-se necessário 

compreender como se dão as redes de apoio nos ambientes organizacionais, sempre buscando 

que as mesmas possibilitem a promoção e proteção da saúde do trabalhador, através da 

sensação de bem-estar no trabalho que vai muito além do que apenas se preocupar com a 

integridade física do trabalhador. Pesquisa desenvolvida por Baptista, Rueda, Bartholomeu, 

Pires , Rochael (2010) apontam evidências de que identificação organizacional e suporte 

laboral estão relacionados, e podem estar então associados à percepção do sujeito de ser 
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querido e valorizado pelos colegas e pela empresa, e consequentemente com a percepção do 

suporte laboral. 

Diante do contexto apresentado o próximo tópico propõe trazer contribuições com 

informações acerca de fatores que possibilitem o entendimento de como se dá o 

desenvolvimento de relações positivas no ambiente de trabalho, e como essas relações podem 

cooperar para uma percepção de suporte  social no trabalho, transformando-o em ambientes 

agradáveis, saudáveis e promissores de desempenho. 

1.4 Suporte social no trabalho  

O suporte social é um construto que parece ser dono de várias acepções e relações, ele 

pode estar associado com comportamentos dos trabalhadores no que se refere ao absenteísmo 

(EISENBERG, et al., 1986), na influencia do bem-estar dos colaboradores (SHIREY, 2004), e 

com intenções de turnover (THOMPSON; PROTTAS, 2005; SHIREY, 2004).  

Na concepção de Limbert (2004) suporte social é um importante fator na predição do 

bem-estar e na satisfação com o trabalho. Nesse mesmo pensamento Siqueira e Padovam 

(2007) asseguram que o suporte social no ambiente de trabalho está positivamente conexo às 

atitudes e aos comportamentos e pode ser determinado como um antecedente de bem-estar no 

trabalho. Seidl e Tróccoli (2006) argumentam que o suporte social influencia positivamente o 

bem-estar por atenuar os eventos estressores do dia a dia e também por gerar diretamente 

experiências positivas integradas ao bem estar. Tanto o suporte de companheiro de trabalho 

quanto o suporte do chefe podem influenciar emoções vivenciadas no dia a dia 

organizacional. Além disso, o apoio da chefia poderia ser um importante caminho para que o 

trabalhador desenvolvesse seus potenciais e tivesse experiências de realização pessoal. Nesse 

sentido a literatura tem indicado que os aspectos sociais presentes na organização influenciam 

os afetos no trabalho e construtos relacionados ao bem-estar. Park, Wilson e Lee (2004) 

demonstraram que um alto nível de suporte social no trabalho estava fortemente associado a 

um elevado desempenho. 

Gomide Jr., Guimarães e Damásio (2004) desenvolveram estudo sobre o suporte 

social no ambiente de trabalho, estes autores determinaram suporte social do trabalho como 

sendo a crença global do empregado de que a organização a qual ele está inserido oferece os 

três tipos de suporte social, da qual são imprescindíveis para o cumprimento das tarefas. 

Adotando as conjecturas de Helgeson e Cohen (1996), Rodriguez e Cohen (1998) e Seeman 
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(1998) para o conceito de suporte social e ajustando esse suporte para o contexto do trabalho 

pode-se distinguir três categorias social: Suporte Social Informacional, que são as crenças do 

trabalhador de que a organização possui uma rede de comunicação comum que difunde 

informações precisas e confiáveis; - Suporte Social Emocional, que se refere às crenças 

desenvolvidas pelo empregado de que na empresa existem pessoas em que se pode confiar 

que se mostram preocupadas umas com as outras, se valorizam e se gostam. - Suporte Social 

Instrumental ou Material, que refere-se às crenças do empregado de que a organização 

empregadora o provê de recursos materiais, financeiros, técnicos e gerenciais, esta 

relacionado a modernização e dinamização dos processos de trabalho, além da qualificação da 

mão-de-obra interna.  

Gomide Jr., Guimarães e Damásio (2004) construíram e validaram, aplicando análises 

fatoriais, a Escala de Percepção de Suporte Social no Trabalho (EPSST), cujos três fatores 

teoricamente propostos e descritos acima, apresentaram-se sólidos e precisos, com índices de 

precisão (alfas de Cronbach) entre 0,72 e 0,85. Assim as pesquisas apontam que o 

funcionário sente-se apoiado pela organização quando percebe que a mesma preocupa-se com 

o seu bem estar no ambiente de trabalho, gerando dessa forma uma satisfação por parte do 

mesmo, que vem a ser transformada em resultados positivos para a organização.  

Pinheiro (2002) apontou a importância do suporte social recebido no trabalho para o 

prenúncio de variáveis diversas relacionadas a esse contexto, como subsídios da saúde do 

trabalhador. Na mesma linha de raciocínio Padovam (2005) concorda que o suporte social 

emocional que um trabalhador recebe dos colegas pode fazer com que ele supere as crises 

com maior calmaria e tranqüilidade reavendo oscilações em sua auto-estima. Assim os 

relacionamentos entre trabalhadores acercam-se e se fortalecem em função desse contato 

frequente, desenvolvendo vínculos sociais, e laços afetuosos que também podem harmonizar 

aos indivíduos sensação de bem estar. Ferraz (2009) evidenciou em seu estudo relações 

positivas e significativas entre percepção de suporte social no trabalho e as dimensões do 

bem-estar no trabalho, satisfação e envolvimento com o trabalho, além do comprometimento 

organizacional afetivo. A percepção de suporte social mostrou maior relação com tendência 

mais elevada de suporte com as informações recebidas, acompanhada da percepção de suporte 

emocional e percepção de suporte instrumental. 

Schaufeli e Bakker (2004) advertem que os recursos de trabalho, como o suporte 

social de colegas e superiores, feedback de performance, desenvolvimento, controle de 



37 

 

trabalho, a multiplicidade de tarefas e o tipo de acomodações, são os preditores mais 

importantes do envolvimento no trabalho. Assim as organizações buscam criar ambientes 

cooperativos entre seus pares para que os mesmos possam perceber um clima harmonioso e 

sentirem-se afetivamente acolhidos. 

Muitas pesquisas buscam compreender essas características, tanto que nos últimos 

cinco anos houve um grande direcionamento para estudos do comportamento organizacional 

principalmente no que se refere a fatores psicológicos positivos, o Quadro 3 apresenta alguns 

estudos desenvolvidos acerca do contexto em discussão. 

Quadro 3 – Dissertações que estudaram o suporte social no trabalho de 2005 a 2011. 

Títulos Autor/Ano/IES 

Antecedentes de bem-estar no trabalho: 

percepções de suportes e de justiça; 

 

 PADOVAM (2005) -UMESP 

Saúde e apoio social: estudo de caso de 

professores da educação básica pública; 

 

 GIOVANETTI (2006) -USP 

Percepções de suporte organizacional e social 

no trabalho como antecedentes da percepção 

de saúde da organização; 

 

 MORAES (2007) -UFU 

Percepção de suporte social e bem-estar no 

trabalho: um estudo com professores; 

 

 FERRAZ (2009) - UMESP 

Bem estar no trabalho: um estudo com 

assistentes sociais; 

 

 PINTO (2009) -ISCTE 

Os impactos do balanço emocional, otimismo 

e percepções de suportes sobre bem-estar no 

trabalho de agentes comunitários de saúde; 

 

 BARBOSA (2010) -UMESP 

O papel do suporte social no trabalho e da 

resiliência no aparecimento de burnout: Um 

estudo com bombeiros militares; 

 

 LOPES (2010) -UFU 

Valores organizacionais, suporte social e 

organizacional no trabalho: um estudo no setor 

bancário. 

 ANDRADE (2010) -UFSM 

Fonte: desenvolvido pelo autor 

De acordo com o Quadro 3 fica explícito como a percepção de relações positivas no 

ambiente de trabalho tornaram-se objeto de estudo. Foram encontradas oito dissertações 

(2005/2011) que pesquisaram as relações do suporte social com o trabalho, sendo que 7 

pesquisas foram realizadas no contexto brasileiro e 1 no contexto internacional. Percebe-se 
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que entender a satisfação no trabalho é um dos temas em evidência e que desperta grande 

interesse nos estudiosos em psicologia do trabalho, visto a necessidade de entendimentos da 

relação pessoa/empresa. Nesse sentido, afirma Siqueira e Gomide Jr (2004) que trabalhadores 

satisfeitos produzem mais, e geram menos custos com o trabalho despendido. Assim fica 

evidente que além da percepção de apoio social derivado de familiares e amigos, o apoio 

sucedido das relações de trabalho também tem forte alcance na vida do indivíduo, já que boa 

parte do tempo deste é consumida no ambiente de trabalho.  

Padovam (2005) desenvolveu pesquisa com o intuito de analisar a capacidade 

preditiva de percepções de justiça e percepções de suportes sobre bem-estar no trabalho. As 

percepções de suporte organizacional e social no trabalho foram consideradas como 

antecedentes diretos do bem-estar no trabalho. A amostra foi composta de 419 trabalhadores 

de diversas empresas de São Paulo, resultando na revelação de que percepções de suportes 

possuem maior capacidade de influenciar o bem-estar no trabalho podendo ser consideradas 

antecedentes direto de bem-estar no trabalho. A pesquisa realizada por Padovam (2005) vem 

confirmar a hipótese de que as relações harmônicas no contexto do trabalho contribuem para 

um estado de satisfação entre os funcionários, afirmação que pode ser ratificada na 

apresentação do próximo estudo. 

A pesquisa de Giovanette (2006) apontou que o apoio social no trabalho (AST) de 

professores está associado à prevenção de agravos à saúde e à melhoria do ambiente 

psicossocial de trabalho. Este estudo procurou descrever a estrutura de AST de professores 

considerando o sentido suportivo atribuído aos seus conteúdos nas relações sociais de 

trabalho. Como método realizou-se um estudo com contribuição da pesquisa qualitativa em 

uma escola pública de educação básica da cidade de São Paulo. Foram aplicadas a observação 

participante e entrevista individual em profundidade como técnicas instrumentais. Fez-se 

análise de conteúdo e os resultados foram discutidos com base em aproximações teóricas com 

a representação social, os fatores psicossociais e a organização do trabalho docente (FPS/OT).  

Através dos resultados e discussões foram descritos e especificados os tipos (emocional, 

instrumental, informativo e de apreciação) e fontes (professores, diretoria, pais/responsáveis e 

alunos) de AST, que se relacionou com práticas cotidianas para a amenização das exigências 

de OT e da precarização de recursos educacionais. Sugeriu-se o desenvolvimento de grupos 

de discussão no trabalho. 
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Moraes (2007) em seu estudo testou um modelo explicativo que previa as percepções 

de suportes organizacional e social no trabalho como antecedentes da percepção de saúde 

organizacional. Utilizou como amostra 160 trabalhadores de diversas empresas do Triângulo 

Mineiro, e os resultados deste estudo revelaram que a percepção de suporte social no trabalho 

se mostrou como um preditor da percepção de saúde organizacional.  

O estudo de Ferraz (2009) objetivou analisar as relações entre bem-estar no trabalho e 

percepção de suporte social no trabalho, fez uso de uma amostra de 209 professores do ensino 

fundamental da rede pública municipal e estadual de ensino. Os resultados apontaram para 

satisfação com os colegas, com a chefia e com as tarefas, mas pouca satisfação com salários e 

promoções. Os professores apresentaram comprometimento afetivo com suas escolas e 

envolvimento com o trabalho que realizam. Foi desvendada percepção de suporte social, com 

uma tendência mais elevada de suporte com as informações recebidas, seguida da percepção 

de suporte emocional e percepção de suporte instrumental. Foram comprovadas relações 

positivas e significativas entre as dimensões de bem-estar no trabalho e percepção de suporte 

social no trabalho. Modelos de regressão revelaram que as três dimensões de suporte social no 

trabalho impactam positivamente as três dimensões de bem-estar no trabalho, com maior 

capacidade de explicação entre si. 

A dissertação de Pinto (2009) analisou alguns fatores e variáveis que contribuem para 

promoção do bem-estar no trabalho. Para desenvolver o estudo, contou com 116 assistentes 

sociais em exercício de funções no distrito de Viseu-Lisboa. Os resultados apontam para as 

características do trabalho Controle, Autonomia e Suporte Social influenciam positivamente o 

Bem-Estar no Trabalho e que as Exigências não demonstram uma relação significativa com o 

Bem-Estar no Trabalho. Em relação às características individuais, observou-se que a Auto-

Eficácia determina positiva e significativamente o Bem-Estar no Trabalho. A Satisfação no 

Trabalho e o Bem-Estar Psicológico influenciam positivamente o Bem-Estar no Trabalho 

(BET). 

O estudo realizado por Barbosa (2010) teve como objetivo analisar a capacidade de 

predição do balanço emocional (afetos positivos/negativos), do otimismo e de percepções de 

suporte (social no trabalho e organizacional) sobre as três dimensões de BET. Participaram do 

estudo 110 agentes comunitários de saúde da cidade de São Paulo. Como resultado é possível 

afirmar que o estado geral de bem-estar dos pesquisados no contexto de trabalho pode ser 

fortalecido ou enfraquecido pela atuação de fatores cognitivos que se desenvolvem a partir de 
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percepções da dinâmica social presente no ambiente de trabalho (percepções de suporte social 

e organizacional) e de um fator de cunho estritamente pessoal contido na estrutura emocional 

do indivíduo sob a forma de experiências afetivas, referidas neste estudo como afetos 

positivos. 

Lopes (2010) em sua dissertação se propôs avaliar o potencial do poder preditivo de 

suporte social no trabalho sobre resiliência, e esta na predição da síndrome de burnout em 

bombeiros militares. O estudo foi realizado com 361 bombeiros do interior do Estado de 

Minas Gerais. Os resultados apontaram que o suporte social no trabalho não se confirmou 

como preditor significativo da resiliência, e que as três dimensões da percepção de suporte 

social no trabalho e resiliência apresentaram correlações inversas com as dimensões do 

burnout. 

A dissertação de Andrade (2010) buscou compreensão da influência dos valores 

organizacionais sobre a percepção de suporte social e organizacional no trabalho, sob a 

perspectiva dos colaboradores e gestores do setor bancário público e privado. Utilizou uma 

amostra de 332 bancários, e como ferramenta de coleta de dados fez uso de um questionário 

elaborado a partir do modelo Inventário de Perfis de Valores Organizacionais (IPVO) de 

Oliveira e Tamayo (2004); Escala de Percepção de Suporte Social no Trabalho (EPSST) de 

Gomide Jr., Guimarães e Damásio (2004); e Escala de Percepção de Suporte Organizacional 

(EPSO), validada no Brasil por Siqueira (1995). Os resultados encontrados expõem que os 

valores organizacionais prioritários das instituições bancárias, segundo a percepção dos 

colaboradores e gestores, foram o Domínio e o Prestígio, enquanto os valores Bem-estar, 

Autonomia e Realização ocuparam lugares inferiores na hierarquia. Em relação ao suporte 

social no trabalho, a maior incidência foi atribuída ao Suporte Social Informacional, enquanto 

a menor prioridade foi atribuída ao Suporte Social Emocional. Além disso, o Suporte 

Organizacional apresentou o menor nível de incidência, quando comparado aos tipos de 

suporte social no trabalho. Ainda, as análises de regressão múltipla revelaram que o modelo 

com maior poder de explicação foi representado pela variável Suporte Organizacional, cuja 

variância foi explicada em 70,2% pelos fatores Autonomia e Realização, Domínio e Bem 

estar, seguido do modelo Geral Suporte, onde a variância foi explicada em 45,6% pelos 

valores Autonomia e Realização, Prestígio e Domínio. Assim, identificou-se que os valores 

organizacionais exercem influência sobre a percepção de suporte social e organizacional no 

trabalho. 
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Segundo Tamayo e cols (2004) o apoio dos colegas de trabalho e dos superiores 

formam uma rede social que proporcionam ao trabalhador experiências positivas no trabalho e 

um sistema de consideração da competência, valor pessoal e da sua ajuda para a organização. 

Nesta abordagem os autores avaliam que o suporte social torna as pessoas mais fortes e em 

melhor condição para encarar as dificuldades, funcionando como fator controlador de 

situações de stress e dos sintomas físicos e psicológicos associados, agenciando a auto-estima, 

sentimentos e conduta saudáveis. 

O suporte social pode ser oferecido não somente por pessoas, mas também por 

entidades, Siqueira e Padovam (2008) pronunciam que as organizações de trabalho são 

importantes fontes de suporte para os trabalhadores, sendo apontado pelas autoras como fator 

de proteção e promoção da saúde e do bem-estar do trabalhador. Conduzindo o julgamento de 

suporte social para as organizações, entende-se que o apoio apreendido gira em torno das 

relações que se estabelecem no ambiente de trabalho. Sabe-se que um dos grandes desafios 

das organizações atuais é promover a interação entre trabalhador e organização, essa interação 

acontece quando o contrato psicológico do trabalhador com a organização estabelece 

expectativas de trocas e benefícios mútuos. Assim, será discutido no próximo tópico o suporte 

organizacional como fonte de promoção de um ambiente agradável e saudável ao trabalho. 

1.5 Suporte organizacional 

Cada vez mais as organizações estão preocupadas em oferecer ambientes que 

promovam o bem-estar dos trabalhadores. Esse bem-estar está condicionado ao oferecimento 

de suporte aos trabalhadores, a fim de que os mesmos percebam intensidade e sinceridade das 

manifestações organizacionais desencadeando um envolvimento afetivo do empregado com a 

organização resultando em comprometimento do mesmo para com a realização de suas 

tarefas. Nesse contexto surgiu o conceito de suporte organizacional, que foi definido por 

Eisenberger, Huntington, Hutchison e Sowa (1986, p. 501) como “as crenças globais 

desenvolvidas pelo empregado sobre a extensão em que a organização valoriza as suas 

contribuições e cuida do seu bem-estar”. 

Rhoades e Eisenberger (2002) publicaram uma revisão de literatura que envolveu 70 

estudos que averiguaram a afinidade entre percepção de suporte organizacional com 

diferentes variáveis no ambiente organizacional. Como resultados destacaram três categorias 

de benefícios recebidos pelos empregados que são associados a percepção de suporte 
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organizacional: equidade; percepção de apoio do supervisor; recompensas e condições de 

trabalho adequadas fornecidos pela organização. Segundo Eisenberger et al. ( 1986) na teoria 

de suporte organizacional, o desenvolvimento de percepção de suporte organizacional é 

incentivado pela tendência dos funcionários para atribuir a organização características 

humanas. Nessa mesma linha de pensamento Siqueira e Padovam (2007), asseguram que 

organizações que estejam atentas a promover bem-estar do trabalhador, oferecendo tratamento 

justo, apoio das chefias, recompensas organizacionais que contribuam de maneira positiva às 

atividades de trabalho na empresa, desenvolverão em seus funcionários alta percepção de 

suporte organizacional e, por conseguinte, agenciarão um ambiente salutar e agradável no 

trabalho. Desta maneira, a percepção de suporte organizacional configura-se como um 

importante instrumento que influencia e colabora com a saúde mental do trabalhador, 

passando a ter efeito na vida profissional e pessoal dos trabalhadores. 

Reafirmando Siqueira e Padovam (2008, p.77) dizem que “empregados que percebem 

estar amparados pela organização revelam humor positivo e são mais satisfeitos no trabalho”. 

Os resultados tendem a ser mais positivos (RHOADES; EISENBERGER, 2002) quando os 

empregados confiam que as ações de apoio da organização das quais fazem parte são 

impensadas, espontâneas e não resultados de imposições ou determinações. 

Teóricos argumentam que as trocas sociais e os recursos recebidos de outros são mais 

valorizados se forem baseados em discricionária escolha em vez de circunstâncias além do 

controle do doador. Tal ajuda voluntária é bem-vinda como uma indicação de que o doador 

genuinamente valorize e respeite o destinatário (BLAU, 1964; COTTERELL; 

EISENBERGER; SPEICHER, 1992; EISENBERGER; COTTERELL; MARVEL, 1987; 

GOULDNER, 1960). As ações tomadas por agentes da organização (Levinson,1965 apud 

Rhoades e Eisenberger, 2002) muitas vezes são vistos apenas como indicadores de intenções 

da organização, em vez que exclusivamente atribuída a motivos dos agentes pessoais, esta 

personificação da organização, sugeriu Levinson, é auxiliado por responsabilidade legal, 

moral e financeira da organização para as ações de seus agentes, por políticas organizacionais, 

normas e cultura, a fim de prescrever comportamentos. A percepção de suporte 

organizacional ajuda a identificar como os funcionários percebem as condições que a empresa 

oferece para cuidar dos seus colaboradores.  

Estudo desenvolvido por Rhoades e Eisemberger (2002) revelou a descoberta meta-

analítico de uma relação altamente significativa entre a percepção de suporte organizacional 
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(PSO) e desempenho, através de uma amostra de 199 empregados de uma empresa de vendas 

de aparelhos eletrônicos. O estudo quantificou que a percepção de suporte organizacional está 

positivamente associada a desempenho extra. Esta pesquisa vem de encontro ao pensamento 

de Siqueira e Padovam (2008, p.80) ao afirmarem que “a percepção de suporte organizacional 

faz crescer o comprometimento, a lealdade e o desempenho dos empregados”. Segundo as 

autoras da mesma forma que a empresa espera empenho e envolvimento dos empregados para 

alcançar suas metas, esses também ambicionam o mesmo comprometimento da empresa para 

com eles, para que também consigam alcançar suas metas pessoais.  

Uma característica interessante da teoria de suporte organizacional é que ele fornece 

clara, prontamente previsões testáveis sobre antecedentes e resultados de percepção de 

suporte organizacional. A importância da percepção de suporte organizacional vem sendo 

muito estudada por pesquisadores. Allen, Shore e Griffeth (2003) investigaram os 

antecedentes de suporte organizacional e também mostraram que a percepção de práticas de 

suporte por parte da área de recursos humanos contribui para o incremento do suporte 

organizacional percebido. Pesquisa desenvolvida por Shanock e Eisenberger (2006) 

entrevistaram funcionários que trabalhavam em tempo integral e seus supervisores, a fim de 

investigar as relações de apoio organizacional percebido, com os subordinados e percepções 

de apoio oferecido pelo supervisor. A pesquisa mensurou relações positivas entre as 

percepções de apoio do supervisor, e percepção de suporte organizacional com os 

subordinados e desempenho, evidenciando que supervisores que se sentem apoiados pela 

organização retribuem com um tratamento mais favorável para os subordinados. As condições 

de trabalho são apontadas como forte preditor de bem estar, Tamayo e Tróccoli (2002) 

enfatizam que a percepção de suportes organizacional e social apesar de envolverem agentes 

diferentes, os dois fenômenos podem ser analisados como a percepção do empregado sobre 

características de trabalho. 

As comprovações acerca da capacidade de percepção de suporte organizacional 

influenciar resultados relevantes para as organizações estão amplamente registradas na 

literatura. Na visão de e Siqueira Gomide Jr. (2004) a percepção de suporte organizacional em 

nível elevado amortiza o absenteísmo, aumenta o desempenho, a satisfação no trabalho. Tais 

comprovações têm sido estruturadas por meio de processos psicológicos contidos na relação 

entre os aspectos antecedentes, a percepção de suporte organizacional e os consequentes, 

existindo três fatores para que isso aconteça: 1º) porque, na base da norma recíproca, a 
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percepção de suporte organizacional estaria relacionada a emoções alçadas pelo 

reconhecimento da falta formal de obrigação da organização em cuidar do bem-estar de seus 

empregados e, em contrapartida, os mesmos contribuiriam para o alcance dos objetivos 

organizacionais; 2º) a aprovação, o suporte e o respeito, mediados pela percepção de suporte 

organizacional, em prol da satisfação das necessidades sócio-emocionais, facilitariam a 

incorporação às regras e a identidade social; 3º) A percepção de suporte organizacional 

reforçaria as crenças dos empregados sobre o reconhecimento do seu desempenho e o 

aumento das recompensas por ele. De acordo com Siqueira e Gomide Jr. (2004) os processos 

psicológicos antecedentes e consequentes de percepção de suporte organizacional podem ser 

delineado da seguinte forma, como apresentado na Figura 1: 

 

 

 

Figura 1. Antecedentes e consequentes de percepção de suporte organizacional 
(SIQUEIRA; GOMIDE JR., 2004). 

 

A Figura 1 deixa evidente a relação de dependência entre percepções de 

procedimentos justos percebidos pelos funcionários e práticas dos mesmos em relação ao 

ambiente organizacional. Quanto maior suporte percebido, maior sua satisfação, e 

consequentemente maior envolvimento com o trabalho. Os três estudos desenvolvidos por 

Eisenberger, Stinglhamber, Vandenberghe, Sucharski, Rhoades (2002), teve como propósito 

investigar a relação entre percepção de apoio supervisor pelos funcionários, suporte 

organizacional percebido e rotatividade de funcionários. O primeiro estudo com amostra de 

Antecedentes 

- Justiça 

- Suporte de     

chefia 

- Retribuições 

organizacionais 

 

Percepção de 

suporte 

organizacional 

Conseqüentes 

- Menor falta no trabalho 

-Menor intenção de sair da 

empresa 

- Maior desempenho 

- Maior satisfação no 

trabalho 

- Maior envolvimento com o 

trabalho 

- Maior comprometimento 

organizacional afetivo, 

calculativo e normativo 

- Maior comprometimento 

afetivo com a equipe 

- Mais cidadania 

organizacional 



45 

 

314 funcionários de organizações variadas quantificou percepção de suporte supervisor 

positivamente relacionado com mudança temporal, sugerindo que percepção de suporte 

supervisor leva à percepção de suporte organizacional. O segundo estudo utilizou amostra de 

300 funcionários de vendas no varejo estabeleceu que a relação entre percepção de suporte 

supervisor e suporte organizacional, aumentou o estado de percepção de apoio supervisor. 

Estudo três, com amostra de 493 funcionários de vendas no varejo, apresenta uma consistente 

evidência que percepção de suporte organizacional media uma relação negativa entre 

percepção de suporte supervisor e rotatividade de funcionários. Os três estudos concluem que 

á medida que os supervisores possuem identificação com a organização contribuem para a 

percepção de suporte organizacional, e em ultima instância, à manutenção dos empregos. 

Existem medidas desenvolvidas que constituem ferramentas importantes para estudos 

científicos e diagnósticos no contexto organizacional sobre suporte. Instrumentos para 

mensurar percepção de suporte organizacional foram construídos e validados ao longo dos 

anos, sendo o primeiro deles denominado Survey of Perceived Organizational Support 

(EISENBERGER et al., 1986), com dezessete itens em sua versão original e nove itens em 

sua versão reduzida com um alpha de Cronbach de 0,97 (EISENBERGER et al., 1990). A 

escala de percepção de suporte organizacional (EPSO) avalia a percepção do funcionário 

sobre a extensão em que a empresa que o emprega se preocupa com a promoção do seu bem 

estar. No contexto nacional, dispõe-se de instrumentos para medir percepção de suporte 

organizacional como a adaptação e validação da escala original de Eisenberger et al. (1986). 

Para o cenário brasileiro, tem sido alcançado como resultado final a Escala de Percepção de 

Suporte Organizacional (EPSO), uma medida com seis itens e um alpha de 0,86 (SIQUEIRA, 

1995). 

Muitos trabalhos foram desenvolvidos nos últimos cinco anos que buscaram investigar 

tipos de suporte relacionado com outras variáveis organizacionais. O termo suporte 

organizacional foi muito utilizado visto a ânsia dos pesquisadores entender essa variável. Na 

sequencia serão apresentados os estudos e seus respectivos direcionamentos. 

O estudo de Meleiro (2005) teve como propósito investigar o impacto da percepção do 

suporte do supervisor e dos estilos de liderança no bem-estar no trabalho. Com uma amostra 

de 200 empresas públicas e privadas da cidade de São Paulo, sendo que o resultado revelou 

maiores impactos do suporte do supervisor, do que de estilos de liderança sobre o bem-estar 

no trabalho. Apontando que o bem estar no trabalho pode crescer na medida que os 
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subordinados fortaleçam a crença de que seus superiores imediatos os apóiam oferecendo 

ajuda quando necessário.  

Covacs (2006) em seu estudo buscou confirmar se os valores organizacionais, 

percepção de suporte organizacional e percepções de justiça (distributiva e de procedimentos) 

são antecedentes de bem-estar no trabalho, um construto composto das variáveis de satisfação 

no trabalho, envolvimento com o trabalho, e comprometimento organizacional afetivo. Com 

amostra de 404 trabalhadores  na região da Grande São Paulo, dividida em dois agrupamentos 

(setor financeiro e setor não financeiro). Os resultados confirmaram que a percepção de 

suporte organizacional e a percepção de justiça distributiva acarretam maior satisfação no 

trabalho. A justiça de procedimentos também mostrou capacidade preditiva de satisfação no 

trabalho para o setor financeiro. O valor organizacional preocupação com a coletividade e a 

percepção de suporte organizacional mostraram capacidade preditiva de comprometimento 

organizacional afetivo para dois setores. Os resultados revelam que o bem-estar no trabalho é 

promovido, quando as organizações, adotam políticas e praticas que dêem suporte e 

tratamento digno aos empregados. 

O estudo de Chiuzi (2006) se propôs a analisar os impactos que as dimensões da 

organização positiva exercem sobre o bem estar dos trabalhadores. Com amostra de 200 

trabalhadores de diversas empresas de São Paulo, os resultados evidenciaram que a confiança 

do empregado na organização, percepções de justiça, e de suporte organizacional poderiam 

ser apontados como importantes dimensões da organização positiva para promover e proteger 

o bem-estar dos trabalhadores. 

A pesquisa de Pereira (2009) investigou as relações entre percepção de suporte (social, 

social no trabalho e organizacional) e bem-estar no trabalho, em trabalhadores com 

deficiência visto a carência de pesquisas sobre pessoas com deficiência. Participaram do 

estudo 44 trabalhadores com algum tipo de deficiência que atuam em cargos operacionais, 

técnicos e administrativos. O estudo revelou que as pessoas com deficiência tendem a manter 

uma forte convicção de que a empresa onde trabalham preocupa-se com seu bem estar e está 

disposta a oferecer ajuda quando necessário, que aumentam seu vínculo com o trabalho 

vivenciando mais satisfação a medida que também aumentam os suportes ofertados pela 

organização. 

Barbosa (2010), em sua dissertação, analisou a capacidade de predição do balanço 

emocional (afetos positivos/negativos), do otimismo e de percepções de suporte (social no 
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trabalho e organizacional) sobre as três dimensões de BET. Utilizou como amostra 110 

agentes comunitários de saúde (ACS), prestadores de serviço de uma prefeitura municipal 

paulista. Os resultados do estudo comprovaram que os níveis das três dimensões de BET 

poderiam variar sob o impacto de três preditores: percepção de suporte organizacional, afetos 

positivos e percepção de suporte instrumental, seria possível ainda afirmar que o estado geral 

de bem-estar dos ACS no contexto de trabalho pode ser fortalecido ou enfraquecido pela ação 

de fatores cognitivos que se desenvolvem a partir de percepções da dinâmica social presente 

no ambiente de trabalho (percepções de suporte social e organizacional) e de um fator de 

cunho estritamente pessoal contido na estrutura emocional do indivíduo sob a forma de 

experiências afetivas. 

Campos (2011) buscou identificar em seu estudo as relações entre o suporte social no 

trabalho, suporte organizacional e o comprometimento organizacional, considerando uma 

amostra de 336 professores da rede municipal de ensino e 06 diretores. No que tange ao 

suporte organizacional, pode-se observar que professores e diretores apresentam percepções 

diferenciadas. Professores manifestaram uma elevada percepção de suporte organizacional 

por parte das escolas, diretores sinalizam para uma carência de suporte organizacional. No 

que tange ao comprometimento organizacional, em relação aos professores, os resultados 

indicam um elevado comprometimento normativo; tanto professores quanto diretores 

apresentam um baixo nível de comprometimento instrumental. Ao estabelecer relações entre 

os construtos, pôde-se evidenciar que suporte social no trabalho, suporte organizacional e 

comprometimento organizacional são temas correlatos. Considerando a relação entre suporte 

social no trabalho e comprometimento organizacional, observou-se existirem relações 

elevadas entre o suporte emocional e as bases Afiliativa e Afetiva, enquanto que, por outro 

lado, o suporte social instrumental apresentou correlações fracas com todas as bases do 

comprometimento organizacional. Em relação ao suporte organizacional, os resultados 

evidenciaram correlações fortes entre este construto e as bases Afiliativa, Obrigação em 

Permanecer e Afetiva. Por fim, observou-se a existência de elevadas associações entre o 

suporte social emocional e instrumental e a percepção de suporte organizacional.  

A seguir no Quadro 4 apresenta-se estudos concluídos nos últimos cinco anos que 

relacionaram  suporte organizacional com outras variáveis, apontando os respectivos 

resultados e seus respectivos pesquisadores. 
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Quadro 4 – Autores, ano de produção, vínculo institucional e resultados de estudos que 

relacionaram suporte organizacional a outras variáveis no período de 2005 a 2011. 

Autor/Ano/IES Resultado do estudo 

MELEIRO (2005) – UMESP/SP 

. 

Apontam que o bem estar no trabalho pode 

crescer na medida em que os subordinados 

fortaleçam a crença de que seus superiores 

imediatos os apoiam oferecendo ajuda quando 

necessário. 

COVACS (2006) – UMESP/SP 

 

Confirmação de que a percepção de suporte 

organizacional e a percepção de justiça 

distributiva acarretam maior satisfação no 

trabalho. 

CHIUZI (2006) – UMESP/SP 

 

Resultados evidenciaram que a confiança do 

empregado na organização, percepções de 

justiça, e de suporte organizacional poderiam ser 

apontados como importantes dimensões da 

organização positiva para promover e proteger o 

bem-estar dos trabalhadores. 

PEREIRA (2009) – UMESP/SP 

 

O estudo revelou que as pessoas com deficiência 

tendem a manter uma forte convicção de que a 

empresa onde trabalham preocupa-se com seu 

bem estar e está disposta a oferecer ajuda quando 

necessário, que aumentam seu vínculo com o 

trabalho vivenciando mais satisfação a medida 

que também aumentam os suportes ofertados pela 

organização. 

BARBOSA (2010) – UMESP/SP 

 

Afirma que o estado geral de bem-estar no 

contexto de trabalho pode ser fortalecido ou 

enfraquecido pela ação de fatores cognitivos que 

se desenvolvem a partir de percepções da 

dinâmica social presente no ambiente de trabalho 

(percepções de suporte social e organizacional). 

CAMPOS (2011) – UFMS/RS 

 

Aponta a existência de elevadas associações entre 

o suporte social emocional e instrumental e a 

percepção de suporte organizacional. 

Fonte: desenvolvido pelo autor 

As pesquisas citadas no Quadro 4 sobre variáveis e construtos que se relacionaram 

com percepção de suporte organizacional têm contribuído cada vez mais para o entendimento 

do desenvolvimento de modelos de gestão de pessoas que possam atender aos anseios tanto 

dos funcionários quanto das organizações. A literatura expõe correlações positivas entre 

percepções favoráveis de suporte organizacional e medidas de desempenho no trabalho. 

Ancorado no fato de que as pessoas tornaram-se o grande foco ao alcance dos resultados 

organizacionais, busca-se compreender mecanismos que possam facilitar o desenvolvimento 
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de indivíduos mais satisfeitos. Dessa forma procura-se entender o princípio norteador dessa 

satisfação, que na concepção de Frederico-Ferreira (2008) os empregados constroem uma 

convicção relativa ao comportamento da organização para consigo e numa perspectiva social 

da troca, quando percebem um nível elevado de suporte organizacional, sentem possivelmente 

uma obrigação de “recompensar” a organização. 

Assim as organizações deparam-se com o desafio de encontrar ou desenvolver 

funcionários que possam integrar-se a este contexto em constante mudança onde as 

organizações estão inseridas e que primam por indivíduos com um perfil diferenciado. Estudo 

realizado por Paschoal, Torres, Porto (2010) apontam que suporte organizacional e suporte 

social consistem em variáveis promissoras e importantes para a compreensão de experiências 

subjetivas positivas no trabalho. A psicologia positiva corrobora ao se ocupar de estudos do 

comportamento humano do ponto de vista dos seus pontos fortes e de seus fatores positivos 

(SELIGMAN; CSIKSZENTMIHALYI, 2000). Diante dessa perspectiva, surge o conceito de 

capital psicológico como um estado mental positivo capaz de impactar favoravelmente sobre 

o desempenho no trabalho. Assim, o próximo tópico discorre sobre estudos referentes ao 

tema. 

1.6 Capital psicológico 

O estudo do comportamento organizacional positivo teve sua procedência na 

Psicologia Positiva, onde o capital psicológico positivo apresenta sua origem (SELIGMAN, 

2005). O comportamento organizacional positivo tem como foco estudar e exaltar a 

positividade na conjuntura das organizações, contexto que deu origem ao capital psicológico 

nomeado de Positive Organizational Behavior – POB. Segundo as pesquisas de Seligman e  

Csikszentmihalyi (2000) sabe-se que o objetivo da psicologia positiva está em promover uma 

mudança no foco da psicologia, alterando sua preocupação apenas com eventos ruins da vida, 

para construir qualidades positivas. Nesse pensamento, Luthans (2002a, 2002b) foi o 

responsável pela agregação de valor para a psicologia positiva organizacional, que, a partir da 

fundamentação do pensamento estabelecido por Seligman propõe a necessidade de uma 

verificação do comportamento organizacional positivo, estabelecendo uma relação além do 

estilo popular de auto-ajuda evidenciando o valor da psicologia positiva para organizações. 

Assim, de acordo com Luthans (2002a, p. 59) o comportamento organizacional positivo 

(COP) é definido como “o estudo e aplicação dos pontos fortes, recursos humanos e 
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capacidades psicológicas positivamente orientadas, que podem ser medidas, desenvolvidas e 

geridas de forma eficaz para a melhoria do desempenho”.  

Nessa perspectiva o gerenciamento dessas capacidades pode ser relacionado as 

pesquisas de Siqueira (2005), Siqueira e Padovam (2004) que contribuem com o contexto 

acima ao reportarem que as percepções de suporte oferecido no contexto organizacional são 

apontadas como fator importante para desencadear comportamentos de trabalho que 

interessam às organizações. Ainda para as autoras essas percepções podem ser estudadas 

como fatores antecedentes de sensações prazerosas vivenciadas pelo trabalhador, tanto no 

ambiente de trabalho como satisfação no trabalho, tanto na vida pessoal através de 

indicadores de bem-estar subjetivo, representado por satisfação geral com a vida e vivências 

de afetos positivos e negativos. 

Contribuindo com esse pensamento a teoria de Fredrickson, (1998, 2001); Fredrickson 

e Joiner, (2002) citados por Page e Donohue (2004), tornam evidente a ideia de como 

experiências positivas alargam a capacidade de um indivíduo apresentar ações eficazes 

baseada em seus recursos pessoais, vindo dessa forma confirmar os argumentos apresentados 

por Luthans (2002a) quando diz que os recursos psicológicos dos indivíduos são pontos 

referenciais para serem investidos e desenvolvidos até atingirem seu pleno potencial. De 

acordo com Luthans, Avolio e Youssef (2007), é nessa perspectiva que tem início o fluxo de 

pesquisa do COP que direcionam positivamente seu foco para os pontos fortes dos indivíduos, 

abrangendo características como: talentos, virtudes, felicidade entre outros. É também foco 

nas organizações no que concerne desenvolvimento de modelos de gestão de pessoas focando 

os pontos fortes da gestão para o local de trabalho e enfatizando, segundo Luthans e Youssef 

(2004), tanto as características organizacionais que podem subsidiar a eficácia organizacional 

em tempos de crises e condições adversas, como os pontos fortes dos recursos humanos e 

capacidades psicológicas que podem ser medidas, desenvolvidas e gerenciadas para a 

melhoria do desempenho no trabalho.  

Ainda assim, a definição de COP parece incorporar outros conceitos do 

comportamento organizacional no que se refere a atitudes, personalidade e liderança 

(LUTHANS, 2002). Sabe-se que existem critérios específicos para que uma capacidade 

psicológica possa ser concebida pelo COP, que na visão de Luthans, Youssef e Avolio, 

(2007), devem atentar certos requisitos como: 
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 Ser positivamente orientada; 

 Ser baseada na teoria e na investigação; 

 Ser mensurável; 

 Ser suscetível de desenvolvimento e melhoria; 

 Ter um impacto demonstrado na melhoria do desempenho no contexto 

organizacional. 

No Quadro 5 são apresentados e descritos os critérios do comportamento 

organizacional positivo - COP. 

Quadro 5 - Critérios do Comportamento Organizacional Positivo - COP 

Critérios Descrição 

Ser positivamente orientada. 

 

A capacidade psicológica tem de ter natureza positiva (de acordo com 

as definições existentes na literatura da Psicologia Positiva). Procura-

se com este critério reconhecer e enfatizar o poder que a positividade 

pode ter no contexto organizacional. 

 

Ser baseada na teoria e na 

investigação. 

 

O COP compromete-se com uma abordagem científica para inclusão 

e acumulação de um corpo de conhecimento sustentável com impacto 

para a liderança, para o desenvolvimento dos recursos humanos e 

para o desempenho. A inclusão deste critério permite assegurar que 

se está a trabalhar numa teoria que contribui ao longo do tempo para 

o crescimento sustentável e melhoria do desempenho das 

organizações. 

 

Ser mensurável. 

 

A questão da medição sempre foi o ponto central da investigação e 

aplicação, científica de qualquer teoria. Para ter inclusão no COP, é 

necessário que existam instrumentos válidos e viáveis de medição da 

capacidade psicológica em questão. 

 

Ser suscetível de 

desenvolvimento e melhoria; 

 

O movimento da Psicologia Positiva está repleto de traços de caráter 

e virtudes que têm impacto demonstrado no desempenho 

organizacional. Mas estes traços de personalidade tendem a exibir 

uma estabilidade considerável ao longo do tempo, o que torna difícil 

o seu desenvolvimento. O que se propõe com este critério e a 

inclusão de estados (não traços) de personalidade maleáveis, 

suscetíveis de desenvolvimento e melhoria. Este critério é apontado 

como fator diferenciador desta abordagem face a um conjunto de 

concepções positiva existentes no domínio do comportamento 

organizacional. 

 

Ter um impacto 

demonstrado na melhoria do 

desempenho no contexto 

organizacional. 

 

É fundamental que a capacidade psicológica tenha claro e 

significativo impacto no desempenho dos indivíduos no contexto 

organizacional. Tendo em conta que nesta teoria apenas devem ser 

incluídas capacidades psicológicas suscetíveis de melhoria e 

desenvolvimento, tais capacidades podem ser geridas de forma a ter 

impacto positivo no desempenho dos indivíduos em contexto 

organizacional. Também este critério é apontado como fator 
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distintivo desta abordagem relativamente a outras teorias existentes 

sobre a positividade aplicada ao comportamento organizacional. 

 

Fonte: Adaptado de Luthans, Youssef e Avolio (2007). 

Neste sentido, para Luthans e Youssef, (2004) o COP pretende se assegurar enquanto 

área de investigação e de progresso das capacidades psicológicas, as quais, quando alvo de 

medida e de desenvolvimento, proporcionam um impacto expressivo no desempenho. Ainda 

segundo os autores essas capacidades psicológicas, designadas por capital psicológico 

positivo ou meramente por capital psicológico (PsyCap), determinam um estado de acréscimo 

psicológico positivo em que a pessoa  assinala-se por: apresentar uma elevada confiança para 

despender o esforço necessário para ser bem sucedida em tarefas desafiantes, - fazer 

atribuições positivas acerca dos acontecimentos que vão suceder no presente e no futuro, - 

manifestar perseverança em relação aos objetivos definidos, e, quando necessário, mostrar-se 

capaz de redirecionar os meios para atingir os fins e - revelar capacidade para recuperar de 

adversidades (LUTHANS; YOUSSEF; AVOLIO, 2007; LUTHANS; YOUSSEF, 2004).  

Assim de acordo com as capacidades psicológica descritas acima, o capital 

psicológico abrange quatro competência distintas: auto-eficácia, otimismo, esperança e 

resiliência, que segundo a construção teórica, pesquisa e aplicações da teoria do COP 

focaram-se apenas em quatro capacidades psicológicas por serem, segundo Luthans, Youssef 

e Avolio (2007), as que melhor cumpriam os critérios do COP explicitado no Quadro 3. 

Luthans esclarece que as pessoas possuidoras de uma combinação saudável dessas quatro 

capacidades acreditam que podem enfrentar tarefas difíceis e que situações desafiadoras terão 

uma solução favorável, são persistentes e mudam de direção para conseguir seus objetivos e 

são capazes de “tentar novamente” e alcançar sucesso mesmo diante da adversidade. Na 

sequência apresenta-se o Quadro 6, onde se encontra as capacidades com algumas escalas 

desenvolvidas para aferirem as dimensões. 
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Quadro 6– Dimensões do PsyCap e suas medidas. 

 

CAPACIDADE 

PSICOLÓGICA 

DEFINIÇÃO CONCETUAL 
MENSURAÇÃO 

POSSÍVEL 

Auto-eficácia Convicção que uma pessoa detém 

relativamente à sua capacidade para mobilizar 

a motivação, os recursos cognitivos e os 

cursos de ação necessários para realizar com 

êxito uma tarefa específica num dado 

contexto. Ou seja, consiste em acreditar na 

própria capacidade de mobilizar recursos 

cognitivos que permitam alcançar resultados 

específicos. 
 

Escala de auto-eficácia de Pais 

Ribeiro (1995) 

Esperança Estado motivacional positivo, resultante da 

interação entre a motivação para a ação 

(agency) e os meios para atingir os 

respectivos objetivos (pathways). A esperança 

resulta da interação entre a agency e o 

pathways. 

 

Escala de Esperança de 

Snyder e col. (1991) 

 

Escala sobre a esperança de 

Barros (2003). 

Otimismo Estilo atribucional segundo o qual os 

acontecimentos positivos são atribuídos a 

causas internas (pessoais) permanentes e 

universais, enquanto que os acontecimentos 

negativos são interpretados com base em 

fatores externos, temporários e específicos. 

Escala LOT (Life Orientation 

Test) de Scheier, Carver e 

Bridges (1994) 

 

Escala sobre o otimismo de 

Barros (1988) 

Resiliência Capacidade para recuperar de situações 

conflituosas, adversas ou fracassos, mantendo 

o equilíbrio e a responsabilidade. 

 

Escala de resiliência de 

Wagnild e Young (1993) 

Fonte: Adaptado de Luthans e Youssef (2004) e Palma, Cunha e Lopes (2007) 

Assim de acordo com o descrito no Quadro 6 e procurando evidências Avey, 

Wernsing, Luthans (2008) desenvolveram estudo no intuito de buscar a relação do impacto 

positivo que os funcionários podem ter sobre mudança organizacional. Dessa forma, os 

autores investigaram se um processo de positividade dos funcionários teria impacto sobre 

atitudes e comportamentos relevantes. Fazendo uso de uma amostra de 132 funcionários 

tornaram evidente a relação do capital psicológico ( um fator central constituído de eficácia, 

esperança, otimismo e resiliência) com emoções positivas que por sua vez, estavam 

relacionados com atitudes e comportamentos de cidadania, confirmando a necessidade de 

investimentos no desenvolvimento das capacidades  psicológicas dos funcionários, como 

estratégia para o alcance de resultados organizacionais. Na sequência na Figura 2 encontra-se 

um esquema representativo das dimensões do capital psicológico positivo – (PsyCap). 
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Figura 2 – Dimensões do Capital Psicológico Positivo – (LUTHANS; YOUSSEF, 2004). 

 

As capacidades psicológicas descritas acima na Figura 2 são as que melhor traduzem o 

capital psicológico por acatarem os quatro critérios determinados pelos autores (LUTHANS; 

AVOLIO, 2003). Os critérios são evidenciados em características positivas, de base teórica e 

empírica, avaliadas através de medidas com elevada validade, definidas em termos de estado. 

E por apresentarem esse rigor científico, Luthans, Youssef e Avolio, (2007) as caracterizaram 

como entidades positivas relativamente únicas e peculiares do COP, podendo ser alvo de 

avaliação fazendo uso de medidas com boas qualidades métricas, assegurando elevado poder 

preditivo em relação ao desempenho. Muitas pesquisas têm apontado para a relação positiva 

que estas quatro capacidades psicológicas têm no desempenho das pessoas e das organizações 

(LUTHANS; YOUSSEF, 2004; JENSEN; LUTHANS, 2006; AVEY; WERNSING; 

LUTHANS, 2008). O capital psicológico positivo ou PsyCap constitui assim um constructo 

de ordem superior que inclui capacidades psicológicas positivas centrais (LOPES; CUNHA; 

PALMA, 2006). A seguir será apresentada a definição dos quatro construtos que compõe o  

PsyCap, visto a necessidade de se ter uma teoria bem fundamentada para o melhor 

entendimento dos conceitos. 

Esperança 

Ter a força de vontade e os 

caminhos para atingir os objetivos. 

Otimismo 

Atribuir eventos positivos a causas 

internas, permanentes e estáveis. 

 

Eficácia/Confiança 

Acreditar na própria capacidade de 

mobilizar recursos cognitivos para 

obter recursos específicos. 

....específicos 

Resiliência 

Ter capacidade de se recuperar das 

adversidades, insuficiências e 

mudanças positivas. 

Capital Psicológico Positivo 

- Positivo 

- Mensurável 

- Suscetível de 

desenvolvimento 

- Impacto no desempenho 
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A auto-eficácia é definida no modelo do capital psicológico segundo Luthans e 

Youssef (2004) como a confiança de se acreditar na própria capacidade de mobilizar recursos 

cognitivos para obter recursos específicos. Convergindo com esse conceito Bandura (1997, p. 

03), definiu a auto-eficácia percebida como “crenças nas capacidades do indivíduo para 

organizar e executar o curso de ação necessária para produzir algo”. Pessoas que são auto-

eficazes (auto-confiantes) primam por tarefas desafiadoras, estendendo motivação e esforço 

no cumprimento de seus objetivos, principalmente quando confrontados com obstáculos 

(LUTHANS; YOUSSEF, 2004). Ainda na mesma perspectiva Bandura, (1997); Stajkovic e 

Luthans (1998) apresentam como a convicção que uma pessoa detém relativamente à sua 

capacidade para mobilizar a motivação, os recursos cognitivos e os cursos de ação necessários 

para realizar com êxito uma tarefa específica num dado contexto. A auto-eficácia apresenta 

correlações positivas com o desempenho, além de suportar modificações no comportamento e 

reconhecidos resultados atitudinais como satisfação no trabalho. Pode-se concluir, em termos 

simples, que a auto-eficácia oferece benefício ao indivíduo a uma certa abertura ao desafio, e 

uma vontade de despender um esforço na busca de um resultado de sucesso (PAGE; 

DONOHUE, 2004). Conforme mencionam Luthans, Youssef e Avolio (2007), a auto-eficácia 

está bem posicionada na literatura pela sua contribuição em desempenho no local de trabalho, 

apresentando o impacto positivo que a confiança exerce no desempenho dos indivíduos, ao 

contrário de componentes como a resiliência que ainda está em  emergência. Reafirmando 

esse pensamento Bandura (1995) contribui quando diz ser a crença que um indivíduo tem na 

sua capacidade para atingir determinado nível de exigência numa tarefa, num domínio 

psicológico específico. 

A esperança é definida no âmbito do capital psicológico, segundo Luthans, Youssef e  

Avolio (2007), a partir do trabalho de Robert Snyder, que atesta a ideia de que a esperança é 

uma condição cognitiva através do qual um indivíduo seria capaz de instituir expectativas e 

objetivos instigantes, porém realistas, procurando alcançá-los através da sua 

autodeterminação, eficácia e percepção de controle interno. Para os autores a esperança 

compreende o fato das pessoas criarem caminhos alternativos para atingirem seus resultados. 

A esperança é um estado motivacional que se apresenta fundado em três fatores: objetivos, 

agência e caminhos. Para Lopes, Cunha e Palma (2006) indivíduos que têm esperança são 

capazes de definir objetivos, encontrar caminhos para alcançá-los e ainda apresentar 

motivação para atingi-los. Para Snyder (2002) ter esperança é confiar que se consegue 

instituir objetivos, descobrir um modo de consegui-los e motivar-se a si próprio para alcançá-
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los (LUTHANS, 2002b). Luthans e Youssef (2004) apontam que pesquisas relacionando 

esperança e trabalho ainda são emergentes, porém estudos recentes têm evidenciado o 

impacto positivo e significativo de líderes com sentimento de esperança no desempenho de 

negócios financeiros. Num estudo conduzido em diferentes unidades de negócio de um 

mesmo grupo, Peterson e Luthans (2002) revelaram que nas unidades onde os líderes tinham 

mais esperança, o desempenho financeiro era expressivamente mais elevado, e os 

colaboradores sentiam uma maior satisfação com o trabalho, evidenciando menor intenção de 

saída, por comparação com unidades geridas por líderes menos esperançosos. 

O otimismo é definido no contexto do capital psicológico, como um estilo atribucional 

segundo o qual os eventos positivos são atribuídos a causas pessoais, constantes e gerais, 

enquanto os acontecimentos negativos são interpretados com base em fatores externos, 

transitório e específicos (LOPES; CUNHA, 2005; SCHEIER; CARVER, 2003; SELIGMAN 

1998). Conforme referem Lopes, Cunha e Palma (2006), o otimismo pode ser definido como 

uma crença generalizada que boas coisas acontecem no futuro. Luthans (2002b) define as 

pessoas otimistas como perseverantes perante obstáculos, satisfeitas, possuem elevado nível 

de ambição, determinam objetivos ambiciosos, além de serem facilmente motivadas ao 

trabalho, e ainda o defende como o conceito base do capital psicológico positivo. Na 

avaliação de Luthans, Avolio, Walumbwa e Li (2005), pessoas otimistas assumem suas 

dificuldades não essencialmente como falhas, mas como desafios e oportunidades para 

melhorarem o seu desempenho. Carver e Scheier (2003) definem otimismo como uma 

expectativa de que irão ocorrer coisas boas, sendo o pessimismo, pelo contrário, uma 

expectativa de que irão acontecer coisas negativas. Nesse mesmo pensamento Seligman 

(1998), num estudo realizado com vendedores, verificou que os indivíduos mais otimistas 

tendem a vender significativamente mais (vendas avaliadas em termos de percentagem), por 

comparação com os seus colegas menos otimistas.  

A resiliência definida no modelo do capital psicológico possui uma maior 

abrangência, apontada por Luthans, Avolio e Youssef (2007) como a capacidade de 

recuperação perante situações de adversidades, mas também perante eventos estimulantes 

indo além do esperado. O pensamento de Luthans, (2002a) Luthans e Youssef (2004) 

complementa este raciocínio ao atestar que indivíduos resilientes são portadores da 

capacidade de recuperação/superação da adversidade, incerteza, falha, e até mesmo da 

mudança positiva com tarefas que acarretam maior responsabilidade. Na psicologia a 
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resiliência é utilizada para explicar superação de crises e adversidades em indivíduos, grupos 

e organizações. Assim a resiliência segundo Schwarzer e Knoll (2003) pode ser vista como 

um impacto claro sobre o desempenho, e deixa evidente que pode ser medida, e Luthans e  

Youssef (2004) afirmam que pode ser desenvolvida a nível individual.  

O capital psicológico apesar de ser um tema ainda emergente, encontra-se bem 

respaldado por pesquisas principalmente da área da psicologia social, percebe-se um grande 

interesse por parte dos pesquisadores em investigar as pessoas em suas relações com o 

trabalho. A seguir serão apresentadas algumas pesquisas que foram realizadas nos últimos 

anos, e que fizeram uso do tema capital psicológico. Estes estudos estão em formato de artigo, 

outros em formato de tese e dissertação. Investir no capital psicológico nas organizações pode 

ter grande impacto nos resultados organizacionais tais como um aumento do desempenho 

(LUTHANS; AVOLIO; WALUMBA; LI, 2005) e alterações positivas nas atitudes dos 

colaboradores (JENSEN;  LUTHANS, 2006).  

Luthans, Avolio, Avey e Norma (2007) conduziram dois estudos para analisar a 

esperança, otimismo, resiliência e auto-eficácia, individualmente e como um fator composto, 

mensurando desempenho e satisfação. O resultado apresentou um relacionamento positivo 

significativo quando da composição dos quatro fatores, com desempenho e satisfação 

indicando que o fator composto pode ser a melhor ferramenta de análise, apresentado um 

relacionamento positivo e significativo sobre a composição das quatro capacidades com o 

desempenho e satisfação. 

A dissertação de Machado (2008) se propôs analisar o valor acrescentado que o capital 

psicológico positivo pode ter para a criatividade dos recursos humanos. Fez uso de uma 

amostra de 124 trabalhadores, procurou testar em que medida quatro dimensões do capital 

psicológico positivo (auto-eficácia, esperança, otimismo e resiliência) explicam três 

dimensões de criatividade (ideias novas, ideias úteis e “campeões de ideias”). Os resultados 

sugerem que o capital psicológico positivo explica 6% das ideias novas, 4% das idéias úteis e 

17% dos “campeões de ideias”, contribuindo assim para uma melhor compreensão e gestão da 

criatividade dos recursos humanos nas organizações. 

A dissertação de Lopes (2008) buscou investigar a relação entre PsyCap e valores, 

tendo por base a estrutura de valores de Schwartz. Com amostra de 103 estudantes 

universitários, os resultados confirmam a existência de uma relação entre PsyCap e valores, 
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ou seja as capacidades psicológicas positivas do indivíduo são influenciadas e influenciam a 

variável cultura. 

A tese de doutoramento de Carochinho (2009) visa analisar os impactos que as novas 

formas de organização do trabalho têm no equilíbrio psicológico dos indivíduos e na 

vinculação destes às organizações em que trabalham. Paralelamente verificar como a relação é 

mediada pelas variáveis do capital psicológico positivo (otimismo e esperança) e pelos 

contratos psicológicos percebidos pelos indivíduos. Utilizou como amostra 807 trabalhadores 

recolhidos nas zonas de maior densidade populacional de Portugal, tendo os mesmos sido 

agrupados em sete tipos de organizações distintas (indústria, comércio/transportes e 

construção, banco, ensino, saúde, administração pública e serviços). Os resultados obtidos 

revelam que as alterações na organização do trabalho nos três níveis considerados 

(organização temporal, material e social) produzem efeitos, quer no equilíbrio psicológico do 

indivíduo, quer na vinculação deste à organização: os indivíduos com isenção de horário e 

com horário flexível, bem como aqueles que referiram ter sofrido alterações ao nível material 

do trabalho (tarefa, posto de trabalho, função), apresentam um maior equilíbrio psicológico e 

uma maior vinculação à organização em que trabalham. Esta tendência evidenciou-se 

contrária naqueles sujeitos que apresentam expectativa, conflito e ambiguidade de papel e 

falta de identidade de papel. Evidenciou-se que percepção do contrato psicológico e do capital 

psicológico positivo possuem mediação nas relações. 

Avey, Luthans e Jensen (2009), desenvolveram um estudo com 416 trabalhadores de 

indústrias, investigando evidencias que o PsyCap (os recursos positivos de eficácia, 

esperança, otimismo e resiliência) poderia ser a saída para a melhor compreensão da 

variabilidade dos sintomas de estresse no ambiente de trabalho e intenção de turnover. Foi 

concluído que trabalhadores com um capital psicológico elevado estão menos sujeitos a 

apresentarem níveis de estresse no contexto do trabalho. 

Estudo realizado por Shahnawaz e Jafri (2009) objetivou explorar as influências de 

capital psicológico, comprometimento organizacional e comportamentos de cidadania 

organizacional em organizações públicas e privadas. Com amostra de 160 gerentes de nível 

júnior e médio, sendo 80 de cada organização. Para o PsyCap foram utilizada quatro escalas 

diferentes. Esperança - Snyder et al, resiliência por Neil e Dias, auto-eficácia por Jerusalém e 

Schwarzer's e otimismo pela escala Scheier e Carver. Comprometimento organizacional pela 

escala de Allen e Meyer e comportamentos de cidadania organizacional através de uma escala 
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desenvolvida pelo Chattopaadhyay. Os resultados mostraram que todas as dimensões do 

capital psicológico foram significativamente diferentes nas duas organizações. Análises de 

regressão mostraram que o capital psicológico como um todo não podia prever o 

comprometimento organizacional e comportamentos de cidadania organizacional em ambas 

as organizações. 

O estudo de Avey, Luthans , Smith e Palmer (2010) propôs analisar o nível de capital 

psicológico e duas medidas de bem estar psicológico ao longo do tempo, com amostra de 280 

funcionários. Os resultados indicam que PsyCap dos funcionários estava relacionado com 

ambas as medidas de bem estar, além de explicar a variância adicionais nestas medidas de 

bem-estar ao longo do tempo. 

O estudo de Avey, Luthans e Youssef (2010) constatou que o PsyCap está 

positivamente conexo com comportamentos de cidadania organizacional e negativamente ao 

cinismo organizacional, intenções de turnover, e comportamentos improdutivos no local de 

trabalho. Segundo os autores trabalhadores com alto níveis de PsyCap apresentam menor 

intenção em deixar a organização, além de serem bons cidadãos organizacionais. Estudos 

anteriores já haviam apresentado a convergência entre capital psicológico e desempenho, 

atestando neste estudo a relação com comportamentos de cidadania organizacional. 

Apesar de serem explicitadas por muitos autores, as pesquisas no campo do capital 

psicológico ainda têm muito a desenvolver para melhor conhecer e compreender as relações e 

aproximações do capital psicológico positivo com outras variáveis organizacionais. Assim, de 

acordo com as variáveis expostas e descritas no corpo desse estudo as quais as mesmas farão 

parte do modelo a ser investigado – Suporte social - Suporte social no trabalho - Suporte 

organizacional e Capital psicológico, pretende-se com esta pesquisa a partir dos impactos já 

evidenciados, das relações positivas confirmadas e de convergências previsíveis sobre as 

variáveis, relacionar o apoio percebido ou não dos ambientes sociais e dos ambientes 

organizacionais com o capital psicológico, utilizando como amostra cooperados de 

empreendimentos econômicos solidários. 

Dessa forma serão apresentados a seguir os objetivos a serem alcançados e as 

hipóteses a serem confirmadas ou refutadas relativas às variáveis antecedentes e seu impacto 

na percepção de suportes. 

 

1.7 Objetivos e hipóteses  
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Objetivos  

 

Geral: 

 O estudo tem como objetivo geral analisar as relações de interdependência do 

capital psicológico, percepções de suporte social e percepções de suporte no 

contexto organizacional de trabalho em empreendimentos econômicos solidários. 

Específicos: 

 Apresentar, interpretar e discutir os índices de percepções de suporte social; 

 Apresentar, interpretar e discutir os índices de capital psicológico; 

 Apresentar, interpretar e discutir os índices de percepção de suporte social no 

trabalho; 

 Apresentar, interpretar e discutir os índices de percepção de suporte 

organizacional; 

 Testar hipóteses acerca das relações de interdependência das variáveis contidas no 

modelo hipotético (ver Figura 3). 

 

 

 

                                                     

                                                            H3  

                                                           H1                                              

                                              H2  

 

                                                            H4 

 

 

 

 

Figura 3 – Modelo hipotético de interdependência de percepção de suporte social, 

capital psicológico, percepção de suporte social no trabalho e percepção de suporte 

organizacional. (Desenvolvido pelo autor) 
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Conforme a Figura 3, no modelo hipotético projetou-se variáveis que possam ter 

relações de interdependência com as dimensões de percepções de suporte no ambiente 

organizacional. Dessa forma a percepção de suporte social foi posicionada como antecedente 

direto da percepção de suporte social no trabalho e percepção de suporte organizacional, e o 

capital psicológico foram posicionados como moderador entre as relações de suporte no 

ambiente social e no contexto organizacional. 

Pesquisas desenvolvidas por (RIBEIRO, 1999; SERRA, 1999; SLUZKI, 2003) têm 

contribuído para revelar que indivíduos pertencentes a uma rede social possuem maior 

capacidade para o enfrentamento de situações adversas, visto que se sentem seguros e 

protegidos por uma rede de apoio na qual eles podem contar. Siqueira e Padovam (2008) 

pronunciam que as organizações de trabalho são importantes fontes de suporte para os 

trabalhadores, sendo apontado como fator de proteção e promoção da saúde e do bem estar do 

trabalhador. Assim sendo, existem duas perspectivas que interessam à gestão de pessoas 

quando se procura mapear as percepções de suporte de colaboradores em organizações: uma 

voltada especialmente para o apoio advindo da rede social presente na vida particular e 

pessoal do indivíduo e composta por familiares, amigos e vizinhos, dentre outros; outra 

perspectiva surge das relações sociais que se estabelecem no ambiente organizacional de 

trabalho e que permitiu o surgimento dos conceitos de percepção de suporte organizacional 

(EISENBERGER et al., 1986) e percepção de suporte social no trabalho (SIQUEIRA; 

GOMIDE JR, 2008). 

Existem proeminências na literatura de relações significativas entre percepções de 

suporte no ambiente de vida pessoal e no contexto de trabalho (SIQUEIRA; MARTINS, 

2010) assim como de interdependência entre os dois suportes (social no trabalho e 

organizacional) ofertados neste contexto.  

Diante das evidências apresentadas por pesquisas desenvolvidas, este estudo busca 

investigar se o capital psicológico atua como moderador entre as relações de percepções de 

suporte no ambiente social e no contexto organizacional. No que concerne a moderação, 

estudo desenvolvido por Baron e Kenny (1986) apontam que em termos gerais um moderador 

é uma variável qualitativa (por exemplo, raça, sexo, classe) ou uma variável quantitativa (por 

exemplo, o nível de recompensa) que afeta a direção e / ou a força da relação entre uma 

variável independente ou preditora e uma variável dependente ou critério. Ainda para os 

autores especificamente dentro de um quadro de análise de correlação, a variável moderadora 
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é uma terceira variável que afeta a correlação de ordem zero entre duas outras variáveis. 

Assim deve-se verificar o relacionamento de três variáveis hipotéticas envolvidas no processo 

sendo uma delas moderadora. Nos modelos que utilizam variáveis moderadoras, o objetivo é 

verificar se uma relação entre variável independente e uma variável dependente teria seu 

valor, por exemplo, reduzido, trazido a zero, ou até mesmo invertido o sinal da relação, como 

por exemplo, de positivo para negativo ou vice-versa, dado o papel de interferência de uma 

terceira variável (BARON, KENNY; 1986). 

A seguir são apresentadas as hipóteses desse estudo sendo que uma delas propõe que o 

capital psicológico apresenta-se como moderador na relação entre as variáveis percepção de 

suporte social e percepção de suporte no contexto de trabalho (social no trabalho e 

organizacional). 

 

Hipóteses: 

 H1. Percepção de suporte social tem impacto positivo e significativo sobre percepção 

de suporte social no trabalho; 

 H2. Percepção de suporte social tem impacto positivo e significativo sobre percepção 

de suporte organizacional; 

 H3. Capital psicológico modera a relação entre percepção de suporte social e 

percepção de suporte social no trabalho; 

 H4. Capital psicológico modera a relação entre percepção de suporte social e 

percepção de suporte organizacional. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MÉTODO 

 

Na sequência está apresentado o método utilizado para o desenvolvimento da 

pesquisa, dessa forma é exposto através da Tabela 4 os dados sociodemográficos dos 

participantes bem como as escalas utilizadas para a composição do questionário. Apresenta-se 

o procedimento realizado para a coleta de dados e finaliza com a análise de dados. 

2.1 Participantes 

 

A escolha dos participantes foi feita por conveniência sendo que todos são cooperados 

de empreendimentos econômicos solidários. Participaram da pesquisa as cooperativas rurais: 

COANA- Cooperativa de Comercialização e Reforma Agrária Avante Ltda, - COPAVI- 

Cooperativa de Produção Agropecuária Vitória, - COPERSANTA- Cooperativa Santa Maria, 

- ACIPAR- Associação dos Citricultores do Paraná.  

Para definição da quantidade de participantes, considerando que seria utilizada 

regressão múltipla, procurou-se atender aos critérios recomendados por Hair, Anderson, 

Tatham e Black (2005) e Tabachnick e Fidell (2001). Hair et al (2005) recomendam valores 

da ordem de 20 observações por variável independente. Já Tabachnick e Fidell (2001) 

apontam que a adequada estimativa do tamanho da amostra é calculada pelas fórmulas “n 

>50+8k” onde “k” é o número de variáveis antecedentes ou preditoras. O modelo desse 

estudo está constituído de três variáveis antecedentes (suporte social emocional, suporte social 

prático e capital psicológico capital). Sendo assim, de acordo com Hair et al (2005) a amostra 

mínima para esta pesquisa seria de 60 participantes, e de acordo com a fórmula apontada por 

Tabachnick e Fidell (2001) seriam necessários, no mínimo, 74 participantes (50 + 24 = 74).  

Participaram do estudo 106 cooperados de empreendimentos econômicos solidários da 

Região Noroeste do Estado do Paraná. Dos participantes do estudo 65,1% são do sexo 

masculino, com idade média de 37,39 anos (DP = 14,55) variando de 17 a 74 anos, contendo 

44,3% de casados, 38,7% de solteiros e 17% com outro estado civil. Ocorreu uma maior 

concentração de escolaridade no nível médio (40,6%), seguido de ensino fundamental 

(34,9%), ensino superior incompleto (16%), ensino superior completo (6,6%), e ainda com 
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nível de especialização (1,9%). Os cooperados relataram como média de tempo de trabalho 

nas cooperativas 10,39 anos (DP= 10,09) variando de 1 a 40 anos (Tabela 4). 

Tabela 4 – Dados sociodemográficos dos participantes (n= 106) 

Variáveis Níveis ƒ % Média

s 

DP 

Masculino 69 65,1   Sexo 
Feminino 37 34,9   

Idade (média em anos)    37,39 14,55 

Solteiros 41 

 

38,7   

Casados 47 

 

44,3 

 

  Estado civil 

Outros 18 17,0   

Fundamental 37 34,9   

Nível médio 43 

 

40,6   

Superior incompleto 17 16,0 

 

  

Superior completo 7 6,6   

Especialização 2 1,9   

Escolaridade 

     

Tempo na empresa (em anos)   10,39 10,09 

 
 

 

2.2 Instrumentos 

 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário de autopreenchimento 

composto pelas seguintes escalas que avaliaram as variáveis da pesquisa (Anexo A): 

Escala de Percepção de Suporte Social (EPSS) – A medida foi construída e validada 

por Siqueira (2008). Composta por 29 itens que se organizaram para formar dois fatores. O 

fator 1, denominado suporte prático, contém 19 itens (ex. Ajuda-me com minha medicação se 

estou doente ) referentes a apoios de conteúdo instrumental e informacional, com índice de 

precisão (α=0,91). O fator 2 (suporte emocional) é constituído por 10 itens (ex. Comemora 

comigo minhas alegria e realizações ) sobre ajudas de ordem afetiva, com índice de precisão 

(α=0,92). As respostas são dadas numa escala de quatro pontos (1=nunca até 4=sempre). 

Escala de Capital Psicológico (ECP-12) – A medida foi originalmente construída e 

validada por Luthans; Youssef e Avolio (2007) e adaptada para o Brasil, na sua forma 

reduzida, por Siqueira; Martins; Lima; Agapito e Souza (2011). Constitui-se em uma escala 

unifatorial composta por 12 itens ( ex. Sinto-me seguro quando  represento minha área de 

trabalho em reuniões com gerentes superiores) a escala apresenta índice de precisão  (α=0,82). 
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As respostas foram dadas numa escala de cinco pontos, tipo Likert (1=discordo totalmente até 

5=concordo totalmente). 

Escala de Percepção de Suporte Social no Trabalho (EPSST) – A medida foi 

construída e validada por Gomide Jr., Guimarães e Damásio (2004). Contém os fatores 

percepção de suporte social informacional com seis itens (ex. As informações circulam 

claramente entre os setores da empresa) índice de precisão (α=0,85), percepção de suporte 

social emocional composto por cinco itens (ex. Na empresa onde eu trabalho as pessoas 

gostam umas das outras) com índice de precisão (α=0,83) e percepção de suporte instrumental 

ou material composto por sete itens (ex. Há recompensa financeira pelos esforços dos 

empregados) índice de precisão (α=0,72). As respostas são dadas numa escala de quatro 

pontos (1= discordo totalmente até 4=concordo totalmente). 

Escala de Percepção de Suporte Organizacional (EPSO) - A medida foi 

originalmente construída e validada por Eisenberger et al. (1986) e validada para o Brasil por 

Siqueira (1995). Mede o grau de suporte percebido por parte do trabalhador para com a 

organização. Constitui-se em uma escala unifatorial que, em sua forma reduzida, é composta 

por seis itens (ex. É possível obter ajuda dessa empresa quando tenho um problema) índice de 

precisão (α=0,86). As respostas são dadas numa escala de cinco pontos (1=discordo 

totalmente até 5=concordo totalmente). 

Ao final do questionário foram levantados dados de caracterização dos participantes, 

tais como, sexo, idade, estado civil, escolaridade e tempo de trabalho na empresa. 

 

2.3 Procedimentos de coleta de dados 

Para que o questionário fosse entregue a cada participante e posteriormente recolhido, 

o pesquisador se dirigiu pessoalmente às cooperativas com o intuído de realizar contato com 

os responsáveis a fim de explicitar os objetivos da pesquisa bem como os procedimentos a 

serem tomados na realização da pesquisa. O questionário (Anexo A) e o TCLE (Anexo B) 

foram entregues diretamente aos participantes, sendo que os mesmos levaram para casa e o 

devolveram respondido após uma semana. Para a devolução do questionário e do TCLE, os 

cooperados efetuaram o depósito em uma urna que ficou à disposição dos mesmos na sede das 

cooperativas onde o pesquisador realizou o recolhimento posteriormente ao prazo 

estabelecido. 
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A escolha desta maneira de coletar os dados fez-se necessário para que os cooperados 

não perdessem tempo útil durante seu horário de expediente. A opção pela devolução através 

do depósito em uma urna ocorreu na tentativa de minimizar o constrangimento dos 

cooperados, isentando-os da necessidade de devolver o questionário a um representante da 

cooperativa, buscando, desta maneira uma maior quantidade de participantes. 

 

2.4 Aspectos éticos 

No Brasil, existe a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS). Está comissão criou a Resolução 196 que tem como função 

implementar e regulamentar normas e diretrizes para pesquisas que envolvem seres humanos. 

Atendendo ao que defendem as normas dessa Resolução, o presente projeto foi registrado no 

Sisnep (Sistema Nacional de Informação sobre Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos) 

via internet, no site do Ministério da Saúde. Também foi encaminhado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa CEP-UMESP e aprovado recebendo parecer favorável em 28 de junho de 2011, sob 

protocolo n.428373 -11, tendo sido gerado um número que corresponde ao Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (Caae). O presente projeto se encontra aprovado no site 

do Ministério da Saúde e corresponde ao número de Caae 0045.0.214.000-11, (Anexo C). 

Importante frisar que tanto os participantes da pesquisa, quanto as cooperativas em questão 

foram informados e acordaram quanto ao propósito de investigação, divulgação dos 

resultados e o sigilo de informações, bem como quanto aos procedimentos adotados na coleta 

de dados. A aceitação de cada um dos cooperados para participar foi registrada por meio da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), (Anexo B). 

 

 

2.5 Análises de dados  

As informações coletadas, todas representadas por indicadores numéricos, formaram 

um banco de dados para tratamento no software estatístico Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), versão 18.0. Foi realizada, a priori, uma análise exploratória dos dados para 

verificar a precisão de entrada de dados, outliers e respostas omissas. Depois da exploração, 

análises descritivas foram realizadas a fim de caracterizar os participantes, assim como as 

correlações entre as variáveis (r de Pearson). Também foram calculados os alfas de Cronbach 

para as escalas utilizadas. Análises estatísticas multivariadas foram realizadas por meio de 
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modelos de regressão linear múltipla hierárquica pelo método enter utilizando-se o 

subprograma regression do SPSS, versão 18.0 com vistas a testar as hipóteses do estudo. A 

fim de explicitar e clarificar os procedimentos utilizados na análise dos dados, o Quadro 7 traz 

a apresentação do plano de análise de dados da pesquisa. 

 

Quadro 7– Plano de análise de dados. 

Objetivo Hipótese Escala/variáveis 
Técnicas de análise 

de dados 

apresentar, interpretar e 

discutir os índices de 

percepções de suporte 

social e percepções de 

suporte social no 

trabalho. 

H1. PSS         PSST Escala de percepção de 

suporte social (EPSS) – 

composta por 29 itens 

formando dois fatores.  

Escala de percepção de 

suporte social no trabalho 

(EPSST) – composta por 

18 itens formando três 

fatores. 

correlações entre as 

variáveis (r de 

Pearson). 

apresentar, interpretar e 

discutir os índices de 

percepção de suporte 

organizacional 

H2. PSS         PSO Escala de percepção de 

suporte social (EPSS) – 

composta por 29 itens 

formando dois fatores.  

Escala de percepção de 

suporte organizacional 

(EPSO) – composta por 

seis itens – unifatorial. 

correlações entre as 

variáveis (r de 

Pearson). 

testar hipóteses acerca da 

relação de 

interdependência entre 

Psycap, PSS e PSST. 

H3. Psycap modera a 

relação entre PSS e 

PSST 

Escala de capital 

psicológico (ECP) – 

composta por 12 itens – 

unifatorial.  

regressão linear 

múltipla hierárquica 

pelo método enter. 

testar hipóteses acerca da 

relação de 

interdependência entre 

Psycap, PSS e PSO. 

H4. Psycap modera a 

relação entre PSS e 

PSO 

Escala de capital 

psicológico (ECP) – 

composta por 12 itens – 

unifatorial. 

regressão linear 

múltipla hierárquica 

pelo método enter. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

Na sequência no capítulo III estão apresentados os resultados obtidos, sua interpretação e 

discussão com base na literatura. 
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CAPÍTULO III 

 

    3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A apresentação dos resultados, a sua interpretação e discussão está organizada em 

duas seções as quais correspondem às análises descritivas (médias, desvios padrão, índices de 

precisão e de correlação) que permitiram dar consecução aos quatro primeiros objetivos 

específicos do estudo. Na sequência, estão descritas estatísticas multivariadas aplicando-se 

modelos de regressão linear múltipla hierárquica pelo método enter com vistas a testar a 

veracidade das quatro hipóteses formuladas.  

3.1 Análises descritivas 

 

A Tabela 5 contem as médias, os desvios-padrão, escala de respostas, teste t, os 

coeficientes de correlação (r de Pearson) das variáveis e também os índices de confiabilidade 

(alfa de Cronbach) das escalas utilizadas no estudo. 
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Tabela 5 - Sumário das estatísticas descritivas, valores do teste t, coeficientes de correlação (r de Pearson) 

entre as variáveis do estudo e índices de confiabilidade das escalas (n = 106). 

 

Variáveis Médias DP 
Escalas 

de 

respostas 

 

Valores 

de t 
1     2    3    4  5  6  7 

1. PSE 
2,97 0,60 1-4 -0,528 (0,87)α       

2. PSP 
2,88 0,44 1-4 2,710** 0,780** (0,83)α      

3. PSET 
3,02 0,57 1-4 0,421 0,216* 0,262** (0,70)α     

4. PSIFT 
3,30 0,60 1-4 5,177** 0,235* 0,271** 0,647** (0,85)α    

5. PSINT 
3,25 0,53 1-4 4,805** 0,285** 0,203* 0,591** 0,679** (0,75)α   

6. SO 
5,55 1,16 1-7 13,632** 0,152 0,186 0,501** 0,607** 0,514** (0,88)α  

7. CP 
3,92 0,51 1-5 18,159** 0,252** 0,182 0,373** 0,335** 0,482** 0,511** (0,82)α 

 **
 p< 0,01; * p< 0,05; PSE =Percepção suporte emocional; PSP = Percepção de suporte prático; PSET = 

Percepção de suporte emocional no trabalho; PSIFT = Percepção de suporte informacional no trabalho; 

PSINT = Percepção de suporte instrumental no trabalho; SO = Suporte organizacional; CP = Capital 

psicológico. Índices de confiabilidade (α) das escalas entre parênteses, na linha diagonal. 
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Na Tabela 5 observa-se que a dimensão percepção de suporte emocional alcançou 

média de 2,97 (DP = 0,607) com evidência estatística (t = -0,528; não significativo) de que se 

assemelha ao valor 3 (muitas vezes) da escala respostas. Pode-se afirmar que os cooperados 

muitas vezes acreditam existir no ambiente social, pessoas que comemoram com eles suas 

alegrias e realizações, que compreendem suas dificuldades, dão atenção às suas crises 

emocionais, consolando-os quando estão tristes. Pode-se afirmar ainda que os cooperados 

creem existir muitas vezes na sua rede de relacionamentos sociais pessoas que os valoriza, 

ouvem seus problemas demonstrando carinho e preocupação para com eles, dando-lhes, 

enfim, a sensação de que estão ao seu lado em qualquer situação. 

A dimensão suporte social prático alcançou média de 2,88 (DP = 0,445) com 

evidência estatística (t = -2,710; p < 0,01) de ser inferior ao valor 3 da escala (muitas vezes). 

Diante destes resultados parece que os cooperados tendem a perceber poder contar “poucas 

vezes” com as pessoas de suas redes sociais quando ficam doentes, quando necessitam de uma 

medicação e cuidados com sua saúde. Ainda seguindo o mesmo raciocínio, os cooperados 

parecem perceber pouco em seu ambiente social a existência de pessoas que orientam suas 

decisões sobre algo que queiram comprar ou viagens que queiram fazer, esclarecendo suas 

dúvidas, emprestando dinheiro ou dando sugestões sobre seu futuro. 

Em relação à variável percepção de suporte social no trabalho, a dimensão percepção 

de suporte emocional apresentou média superior ao ponto 3 da escala de respostas (média = 

3,02; DP = 0,576) com evidência estatística (t = 0,421; não significativo) o qual 

semanticamente representa “apenas concordo”. Dessa forma, pode-se afirmar que os 

cooperados percebem no ambiente de trabalho das cooperativas suporte emocional, 

reconhecendo que as pessoas gostam umas das outras, compartilham seus problemas pessoais, 

caracterizando que nesse ambiente as pessoas desenvolvem relações mútua de amizade. Pode-

se afirmar também que no ambiente das cooperativas estudadas existe percepção de confiança 

entre os cooperados, além da confiança depositada no presidente e demais dirigentes da 

organização, caracterizando-se em um ambiente onde as pessoas podem confiar umas nas 

outras. 

A percepção de suporte informacional alcançou média superior ao valor 3 da escala de 

respostas, representado por “apenas concordo” (média = 3,30; DP = 0,600; t = 5,177; p < 

0,01). Nota-se que os cooperados parecem perceber dentro no ambiente das cooperativas das 

quais fazem parte a circulação de informações claras nos setores de trabalho, as quais 
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transmitem  decisões que envolvem as atividades  que realizam facilitando, assim, o acesso a 

subsídios importantes para o exercício profissional. Deve-se ainda ressaltar haver indícios  de 

que os dirigentes das cooperativas compartilham as informações com  todos os cooperados. 

Em relação à dimensão percepção suporte instrumental observou-se média superior ao 

ponto com valor 3  (apenas concordo) da escala de respostas (média = 3,25; DP = 0,5391; t = 

4,805; p < 0,01). Assim, através dos dados estatísticos obtiveram-se evidências de que os 

cooperados têm percepção que as cooperativas os recompensam financeiramente pelos seus 

esforços, mantêm os equipamentos de trabalho sempre em boas condições, além de 

disponibilizar equipamentos necessários para os mesmos desempenharem suas tarefas, além 

de pagarem salários compatíveis aos seus esforços. 

Estudos desenvolvidos anteriormente apontam para tendência dos resultados 

encontrados, é possível constatar que os participantes desta pesquisa mesmo em contextos 

diferentes parecem manter níveis semelhantes de percepção de suporte social no trabalho com 

diversos estudos já realizados (PADOVAM, 2005; MORAES, 2007; FERRAZ, 2009; 

LOPES, 2010; BARBOSA, 2010). 

No que se refere à percepção de suporte organizacional, nota-se que a variável 

alcançou média estatisticamente superior (média = 5,55; DP = 1,168; t = 13,632; p < 0,01) ao 

ponto médio da escala de respostas (valor = 4), com tendência a se aproximar do valor 5 da 

escala o qual representa uma concordância leve mas positiva. Com isso, nota-se que tais 

cooperados “concordam levemente” que é possível obter ajuda de sua cooperativa quando 

estão com problemas; que a cooperativa em que trabalham realmente se preocupa com seu 

bem-estar; que a sua cooperativa estaria disposta a ampliar suas instalações para os ajudarem 

a utilizarem suas melhores habilidades. 

Estudos apontam para a semelhança de resultados encontrados, vindo corroborar com 

os resultados achados. Percepções de suporte organizacional acarretam maior satisfação no 

trabalho (COVACS, 2006) confiança do empregado na organização e suporte organizacional 

são preditores de bem estar dos trabalhadores (CHIUZI, 2006) à medida que aumenta os 

suportes ofertados pela organização aumenta o vínculo com o trabalho (PEREIRA, 2009) 

elevada associação entre suporte social emocional e instrumental e a percepção de suporte 

organizacional (CAMPOS, 2011). 

Em relação ao capital Psicológico a média alcançada também foi estatisticamente 

superior (média = 3,92; DP = 0,51; t = 18,159; p < 0,01) ao ponto médio da escala de 
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respostas (valor = 3). Assim, pode-se dizer que os cooperados concordam que se sentem 

seguros ao representar sua área de trabalho, ao contribuir nas discussões sobre os planos 

futuros da cooperativa e também quando apresentam informações de trabalho a um grupo de 

cooperados. Há evidências também de que os cooperados concordam estarem atualmente em 

uma fase de sucesso no trabalho acreditando encontrar muitas formas de alcançar as metas do 

trabalho atual das quais os mesmos fixaram para si, pensando em muitas formas de sair das 

dificuldades encontradas no trabalho. Os cooperados concordam também que aceitam com 

calma as coisas estressantes do trabalho na cooperativa, sempre dando ênfase ao lado 

brilhante das coisas sendo otimista com o que acontecerá com cada um no futuro a respeito do 

seu trabalho.  

Desta maneira, pode-se observar que os cooperados tendem a “concordar” que 

possuem eficácia, esperança, otimismo e resiliência dirigidas para a consecução bem sucedida 

de metas no contexto organizacional dos empreendimentos econômicos solidários 

participantes desse estudo. 

Com o intuito de facilitar o entendimento das análises descritas o Quadro 8 apresenta 

de forma simplificada a visão geral dos resultados da estatística descritiva. 

 

Quadro 8– Visão geral dos resultados (Estatística Descritiva) 

Variável/Média Escala/Valores Interpretação Significado/prática 

PSE        2,97  (1-4)   -0,528 
Muitas vezes percebem ter 

suporte social emocional. 

Creem existir em suas 

redes sociais pessoas que 

os valorizam. 

PSP        2,88 (1-4)   -2.710** 

Poucas vezes percebem ter 

suporte social prático. 

Creem pouco existir em 

suas redes sociais pessoas 

preocupadas com sua 

saúde ou seu futuro. 

PSET     3,04  (1-4)    0,421 

Concordam perceber suporte 

emocional no trabalho. 

Creem que no ambiente 

de trabalho as pessoas 

gostam e confia uma nas 

outras. 

PSIFT    3,30 (1-4)    5,177** 

Concordam perceber suporte 

informacional no trabalho. 

Creem que no ambiente 

de trabalho as 

informações são 

compartilhadas e 

circulam claramente. 
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PSINT    3,25 (1-4)   4,805** 

Concordam perceber suporte 

instrumental no trabalho. 

Percebem existir no 

ambiente de trabalho 

recompensa financeira e a 

disponibilidade de 

ferramentas adequadas ao 

desenvolvimento de suas 

habilidades. 

SO          5,55 (1-7) 13,632** 

Concordam perceber suporte 

organizacional. 

Percebem ser possível 

obter ajuda da 

organização quando 

necessitam. 

CP          3,92 (1-5) 18,159** 
Concordam possuir capital 

psicológico. 

Concordam estarem 

atualmente em uma fase 

de sucesso no trabalho. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

Cabe salientar que estudo desenvolvido recentemente em contexto totalmente 

diferente ao dessa pesquisa, fazendo uso de uma amostra de 176 funcionários de empresas 

públicas e privadas localizadas nas Regiões Norte (Estado do Tocantins) e Sudeste (Estado de 

São Paulo) apresentou média e desvio padrão de capital psicológico idêntico (SOUZA, 2011) 

ao encontrado neste estudo vindo corroborar os achados dessa pesquisa.  

Na sequência serão apresentados os índices de correlação entre as variáveis do estudo 

de acordo com informações contidas na Tabela 5. Miles e Shevlin (2001) argumentam que se 

podem definir os níveis das correlações entre variáveis em: baixas (≤ 0,10); moderadas (≤ 

0,30), medianas (≤ 0,50) e elevadas (> 0,50). Sendo assim, essas compreensões serão tomadas 

neste estudo para descrever a matriz de correlação.  

As correlações entre as dimensões de percepção de suporte social apresentaram-se 

moderadas entre percepção de suporte emocional e as três dimensões de percepção de suporte 

social no trabalho - percepção de suporte emocional no trabalho (r = 0,216; p < 0,01); 

percepção de suporte informacional no trabalho (r = 0,235; p < 0,01); percepção de suporte 

instrumental no trabalho (r = 0,285; p < 0,01), e se manteve moderada entre a percepção de 

suporte social prático e as três dimensões de percepção de suporte social no trabalho - 

percepção de suporte emocional no trabalho (r = 0,262; p < 0,01); percepção de suporte 

informacional no trabalho (r = 0,271; p < 0,01); percepção de suporte instrumental no trabalho 

(r = 0,203; p < 0,01). Ao se analisar as correlações entre as dimensões de percepção de 

suporte social e as dimensões de percepção de suporte social no trabalho, percebe-se que 

todas apresentaram correlações moderadas entre elas evidenciando que existe associação 
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positiva entre o apoio percebido no ambiente social e aquele ofertado no ambiente de 

trabalho. Diante desse resultado pode-se sugerir que à medida que os cooperados percebem 

existir em sua rede de relacionamentos pessoas com as quais eles podem contar, percebendo 

existir em seus contatos um elevado nível de apoio emocional e prático, maior será sua 

percepção de suporte social na sua rede de relacionamentos no ambiente de trabalho nas 

cooperativas, e vice-versa. Estes resultados servem de base às cooperativas em específico ao 

campo da gestão de pessoas, sugere que ao se desenvolver políticas e estratégias 

organizacionais, que estendam um olhar além do ambiente organizacional. 

Ao se analisar as relações entre dimensões de percepção de suporte social (percepção 

de suporte emocional, percepção de suporte prático) e percepção de suporte organizacional, o 

estudo aponta não haver evidências de correlação significativa entre as variáveis. Assim, o 

apoio percebido no ambiente social do cooperado não guardaria relação com o apoio ofertado 

pela cooperativa. 

As correlações entre percepção de suporte organizacional e as dimensões de percepção 

de suporte social no trabalho apresentaram-se elevadas com as três dimensões de percepção 

de suporte social no trabalho - percepção de suporte emocional no trabalho (r = 0,501; p < 

0,01); percepção de suporte informacional no trabalho (r = 0,607; p < 0,01); percepção de 

suporte instrumental no trabalho (r = 0,514; p < 0,01). Assim, de acordo com a evidência 

apresentada de elevada correlação positiva entre percepção de suporte organizacional e as três 

dimensões de percepção de suporte social no trabalho, pode-se dizer que quanto maior suporte 

oferecido pela cooperativa e percebido pelos cooperados, melhor será o ambiente de trabalho 

subsidiado por relações de amizade, confiança e afeto, pela ágil disseminação das 

informações internas e pela forma como são recompensados pelos esforços dispendidos pela 

execução de suas tarefas. 

Pesquisas têm contribuído para a afirmação dessas relações entre percepções de 

suporte no ambiente de trabalho, demonstrando que um alto nível de suporte social no 

trabalho está fortemente associado a um elevado desempenho (PARK; WILSON; LEE, 2004), 

suporte organizacional em nível elevado amortiza o absenteísmo e aumenta o desempenho 

(SIQUEIRA; GOMIDE JR., 2004), suporte social de colegas e superiores, feedback de 

performance são preditores de envolvimento com o trabalho (SCHAUFELI; BAKKER, 2004) 

a existência de elevadas associações entre o suporte social emocional e instrumental e a 

percepção de suporte organizacional (LOPES, 2010). 
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A análise de correlação entre a variável capital psicológico e as dimensões de 

percepção de suporte social mostrou-se significativa e positiva ao nível moderado somente 

com a percepção de suporte social emocional (r = 0,252; p < 0,01), evidenciando assim que 

cooperados com percepção de suporte social elevado, apresentam capital psicológico elevado, 

que para o desenvolvimento das capacidades positivas dos cooperados (auto-eficácia, 

otimismo, esperança, e resiliência) seria importante eles possuírem uma rede social na qual 

eles possam contar ajuda de natureza emocional. 

Ao serem analisadas as correlações entre capital psicológico e as três dimensões de 

percepção de suporte social no trabalho, percebe-se que todas apresentaram índices positivos 

e significativos medianos - percepção de suporte emocional no trabalho (r = 0,373; p < 0,01); 

percepção de suporte informacional no trabalho (r = 0,335; p < 0,01); percepção de suporte 

instrumental no trabalho (r = 0,482; p < 0,01). Dessa forma, de acordo com o resultado de 

correlação entre as variáveis quanto maior o nível de capital psicológico dos cooperados 

maior será a percepção de que existe um ambiente saudável de trabalho nas cooperativas e 

vice-versa. 

A correlação entre capital psicológico e percepção de suporte organizacional mostrou-

se positiva significativa de nível elevado (r = 0,511; p < 0,01) apontando que cooperados com 

níveis de capital psicológico elevado tendem a perceberem maior suporte das cooperativas. 

Assim, as cooperativas estudadas necessitam promover e desenvolver as capacidades 

positivas dos cooperados a fim de que suas ações em prol dos cooperados sejam percebidas 

pelos mesmos. 

 

Quadro 9– Visão geral dos resultados (Correlação) 

Variável x1 Variável x2 Valor (r) Análise Interpretação 

PSE PSET 

PSIFT 

PSINT 

 

0,216* 

0,235* 

  0,285** 

Moderada 

Moderada 

Moderada 

Associação positiva entre o apoio 

percebido no ambiente social e 

aquele ofertado no ambiente de 

trabalho. Quanto maior nível de 

apoio emocional percebido no 

ambiente social, maior será a 

percepção de suporte social no 

ambiente de trabalho\cooperativas. 

PSP PSET 

PSIFT 

 0,262** 

  0,271** 

Moderada 

Moderada 

Associação positiva entre o apoio 

percebido no ambiente social e 

aquele ofertado no ambiente de 
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PSINT 

 

0,203* 

 

Moderada 

 

trabalho. Quanto maior o nível de 

apoio prático percebido no 

ambiente social, maior será a 

percepção de suporte social no 

ambiente de trabalho/cooperativas. 

PSO PSE 

PSP 

0,152 

0,186 

Correlação 

não/significativa 

O apoio percebido no ambiente 

social do cooperado não guardaria 

relação com o apoio ofertado pela 

cooperativa. 

PSO PSET 

PSIFT 

PSINT 

0,501** 

0,607** 

0,514** 

Elevada 

Elevada 

Elevada 

Correlação positiva, pode-se dizer 

que quanto maior oferecido pela 

cooperativa e percebido pelos 

cooperados, melhor será o 

ambiente de trabalho subsidiado 

por relações de amizade, confiança, 

afeto e pela ágil disseminação das 

informações internas. 

PSYCAP PSE 

PSP 

0,252** 

   0,182 

Moderada 

Não/significativa 

Evidencia que cooperados com 

percepção de suporte social 

emocional elevado, apresentam 

capital psicológico elevado. 

PSYCAP PSET 

PSIFT 

PSINT 

0,373** 

0,335** 

0,482** 

Mediana 

Mediana 

Mediana 

Quanto maior o nível de capital 

psicológico dos cooperados, maior 

será a percepção de que existe um 

ambiente saudável de trabalho nas 

cooperativas e vice-versa. 

PSYCAP PSO 0,511** Elevada Cooperados com níveis de capital 

psicológico elevado tendem a 

perceberem maior suporte das 

cooperativas. 

baixas (≤ 0,10); moderadas (≤ 0,30); medianas (≤ 0,50) e elevadas (> 0,50). 

Os resultados apontam convergência com outras pesquisas desenvolvidas e relatadas 

no aporte teórico desse estudo. Investir no capital psicológico nas organizações pode ter 

grande impacto nos resultados organizacionais tais como um aumento do desempenho 

(LUTHANS; AVOLIO; WALUMBA; LI, 2005) alterações positivas nas atitudes dos 

colaboradores (JENSEN;  LUTHANS, 2006) revelar capacidade para recuperar-se de 

adversidades (LUTHANS; YOUSSEF; AVOLIO, 2007; LUTHANS; YOUSSEF, 2004) 

realizar com êxito uma tarefa específica num dado contexto (STAJKOVIC; LUTHANS, 

1998)  como estratégias para o alcance de resultados organizacionais (AVEY; WERNSING; 

LUTHANS, 2008). 
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3.2 Análises estatísticas multivariadas 

 

Nesta seção estão descritos, interpretados e discutidos os resultados obtidos por meio de 

análises de regressão linear múltipla hierárquica pelo método enter, aplicadas para o teste do 

modelo proposto. Foram calculados quatro modelos com vistas a verificar a capacidade de 

capital psicológico alterar a força da relação entre percepção de suporte social, as três 

dimensões de percepção suporte social no trabalho (percepção de suporte emocional, 

percepção de suporte informacional e percepção de suporte instrumental) e percepção de 

suporte organizacional.  

Na Tabela 6, apresentam-se as análises de regressão múltipla hierárquica que 

confirmam a veracidade do modelo hipotético de dependência entre percepção de suporte 

social, capital psicológico, percepção de suporte social no trabalho e percepção de suporte 

organizacional. Para três dimensões de percepção de suporte social no trabalho e percepção de 

suporte organizacional, consideradas como variável critério a percepção de suporte social foi 

posicionada como variável independente, e o capital psicológico como variável moderadora. 

Pretendia-se identificar o incremento adicionado, ou reduzido, de cada R² calculado pela 

introdução de capital psicológico em cada modelo. 
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Tabela 6 – Quatro modelos de regressão linear múltipla hierárquica pelo método enter para três 

dimensões de percepção de suporte social no trabalho e percepção de suporte organizacional (n = 

106). 

 

Modelos/ Variável dependente Passos / Regressores R² Parcial R² Modelo 

Ajustado 

ΔR² 

Modelo 

Modelo1 

 

Percepção de Suporte 

Emocional no Trabalho 

Passo 1 – Variáveis controle 

Tempo de trabalho 

Idade 

 

Passo 2 – Variável independente 

Percepção de Suporte Social 

 

Passo 3 – Variável moderadora 

PsyCap 

 

 

0,000 

 

 

 

0,066** 

 

 

0,113** 

 

 

 

 

 

0,147** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,113** 

 

Modelo2 

 

Percepção de Suporte 

Informacional no Trabalho 

Passo 1 – Variáveis controle 

Tempo de trabalho 

Idade 

 

Passo 2 – Variável independente 

Percepção de Suporte Social 

 

Passo 3 – Variável moderadora 

PsyCaP 

 

0,008 

 

 

 

0,070** 

 

 

0,078** 

 

 

 

0,124** 

 

 

 

 

 

0,078** 

 

Modelo3 

 

Percepção de Suporte 

Instrumental no Trabalho 

Passo 1 – Variáveis controle 

Tempo de trabalho 

Idade 

 

Passo 2 – Variável independente 

Percepção de Suporte Social 

 

Passo 3 – Variável moderadora 

PsyCap 

 

0,030 

 

 

 

0,056* 

 

 

0,172** 

 

 

0,229* 

 

 

 

0,172** 

Modelo4 

 

Percepção de Suporte 

Organizacional 

Passo 1 – Variáveis controle 

Tempo de trabalho 

Idade 

 

Passo 2 – Variável independente 

Percepção de Suporte Social 

 

Passo 3 – Variável moderadora 

PsyCap 

 

0,027 

 

 

 

0,033 

 

 

0,250** 

 

 

0,250** 

 

 

 

 

**p<0,01; * p<0,05 
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O primeiro modelo de regressão calculado foi para percepção de suporte emocional no 

trabalho. O primeiro passo teve as duas variáveis controle (tempo de trabalho e idade) como 

preditores sendo que as mesmas não apresentaram capacidade de explicação (R² = 0,000; F(2, 

103) = 0,007; NS). No segundo passo, acrescentando a variável percepção de suporte social 

na posição de predição, a mesma apresentou uma capacidade de explicação de 6,6% da 

variância do critério (R² = 0,066; F(1, 102) = 7,212; p<0,01). No terceiro passo, quando 

acrescentado o capital psicológico como variável moderadora houve um aumento de 11,3% da 

força de impacto (R² = 0,113; F(1, 101) = 13,910; p<0,01). Dessa forma, o capital psicológico 

incrementou o impacto da percepção de suporte emocional no trabalho, com um aumento de 

explicação representado pelo ∆R² = 0,113**. 

O segundo modelo de regressão calculado foi para a percepção de suporte 

informacional no trabalho. As mesmas duas variáveis de controle (tempo de trabalho e idade) 

foram posicionadas como preditores sendo que  não apresentaram capacidade de explicação 

(R² = 0,008; F(2, 103) = 0,425; NS). No segundo passo, foi acrescentada a variável percepção 

de suporte social na posição de predição, sendo que a mesma apresentou uma capacidade de 

explicação de 7% da variância do critério (R² = 0,070; F(1, 102) = 7,805; p<0,01). No terceiro 

passo, quando acrescentando o capital psicológico como variável moderadora houve um 

incremento de 7,8% da força de impacto (R² = 0,078; F(1, 101) = 9,402; p<0,01). Dessa 

forma o capital psicológico incrementou o impacto da percepção de suporte informacional no 

trabalho, apresentando aumento de explicação representado pelo ∆R² = 0,078**. Assim, fica 

evidente que o capital psicológico apresenta uma maior força de moderação na percepção de 

suporte emocional se comparado com o incremento apresentado em relação à percepção de 

suporte informacional no trabalho. 

No terceiro modelo foi calculada a regressão para percepção de suporte instrumental 

no trabalho. No primeiro passo foi posicionada as variáveis controle (tempo de trabalho e 

idade) sendo que as mesmas não apresentaram poder de explicação (R² = 0,030; F(2, 103) = 

1,594; NS). No segundo passo, acrescentou-se a variável percepção de suporte social na 

posição de preditor, sendo que a mesma explicou 5,6% da variância critério (R² = 0,056; F(1, 

102) = 6,241; p<0,01). Ao acrescentar o capital psicológico no terceiro passo como 

moderador houve um aumento significativo da explicação de 17,2% da variável critério (R² = 

0,172; F(1, 101) = 23,468; p<0,01). Percebe-se que neste modelo o capital psicológico 

apresentou maior incremento entre os modelos testados, quando foi posicionado como terceira 
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variável na relação de moderação entre a percepção de suporte social e percepção de suporte 

instrumental no trabalho de acordo com ∆R² = 0,172**. 

No quarto modelo foi calculada a regressão para percepção de suporte organizacional, 

sendo que no primeiro passo as variáveis controle (tempo de trabalho e idade) foram 

posicionadas como preditores, não apresentado poder de explicação (R² = 0,027; F(2, 103) = 

1,449; NS). No segundo passo, foi acrescentada a variável percepção de suporte social, como 

preditor sendo que a mesma também não apresentou impacto significativo (R² = 0,033; F(1, 

102) = 3,569; NS). No terceiro passo quando acrescentado o capital psicológico houve um 

impacto significativo (R² = 0,250; F(1, 101) = 36,564; p<0,01) sobre percepção de suporte 

organizacional. Nesse modelo, com os resultados obtidos, fica evidente a ausência de impacto 

significativo de percepção de suporte social sobre percepção de suporte organizacional e o 

valor expressivo de impacto, mas não moderação, do capital psicológico sobre o critério, 

explicando 25% de sua variância. 

De acordo com a apresentação e interpretação dos resultados deste estudo referentes 

aos testes das hipóteses, as variáveis controle (tempo de trabalho e idade) posicionadas como 

preditor nos quatro modelos, não se mostrou significativa em nenhum deles. A variável 

independente percepção de suporte social mostrou sua capacidade preditiva sobre as três 

dimensões de percepção de suporte social no trabalho e não revelou impacto significativo 

sobre percepção de suporte organizacional. 

O papel moderador de capital psicológico foi reconhecido pelos resultados dos três 

modelos sobre as dimensões de percepção de suporte social no trabalho, confirmando assim 

H3 (Capital psicológico modera a relação entre percepção de suporte social e percepção de 

suporte social no trabalho). Entretanto, não foi possível verificar este papel sobre as relações 

entre percepção de suporte social e percepção de suporte organizacional. Para este modelo 

analisado a suposta variável moderadora atuou como variável preditora. 

 Cabe salientar em quais relações entre variáveis o capital psicológico apresenta maior 

ou menor incremento, sendo que o menor índice de moderação foi apresentado na relação de 

impacto entre a variável percepção de suporte social e percepção de suporte informacional no 

trabalho, tornando evidente que o capital psicológico dos cooperados tem pequena 

interferência se utilizada para predição de percepção de suporte social informacional no 

trabalho, levando a crer que a presença de capital psicológico parece alterar pouco a 
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influencia de suporte social sobre o suporte informacional existente no ambiente de trabalho 

em cooperativas.  

A percepção de suporte emocional no trabalho apresentou um índice maior de relação 

quando moderada pelo capital psicológico, apontando que os cooperados podem perceber 

maior relação de apoio social nas cooperativas, quando possuem um nível mais elevado de 

capital psicológico, deixando claro que as capacidades psicológicas devem ser desenvolvidas 

para que se possa obter um ambiente mais cordial entre os cooperados. 

A percepção de suporte instrumental no trabalho apresentou o maior índice de 

incremento recebido entre as percepções de suporte social no trabalho quando moderada pelo 

capital psicológico, chegou a apresentar índice maior que o dobro em relação à percepção de 

suporte informacional no trabalho, indicando que os cooperados que possuem um nível 

elevado de capital psicológico tendem a perceber maior suporte instrumental das 

cooperativas, fazendo com que os mesmos tornem-se mais produtivos à medida que percebem 

que as cooperativas preocupam-se em oferecer instrumentos de trabalho apropriados, além de 

estarem dispostas a investirem em espaço físico para a melhoria e melhor prática de suas 

habilidades. 

A percepção de suporte organizacional, apresentada na regressão do modelo quatro 

(Tabela 6), apresentou evidência de ausência de impacto significativo de percepção de suporte 

social sobre percepção de suporte organizacional, porém aponta o valor expressivo de 

impacto, mas não moderação, do capital psicológico sobre o critério, explicando 25% de sua 

variância, e assim refutando H4 (Capital psicológico modera a relação entre percepção de 

suporte social e percepção de suporte organizacional). Com esse resultado pode-se afirmar 

que as capacidades psicológicas dos cooperados exercem fator importante para os mesmos 

perceberem o quanto as cooperativas oferecem suporte e estão preocupadas com o seu bem 

estar e sua satisfação no trabalho. Sendo assim, há grande evidência que cooperados com um 

capital psicológico elevado tendem a apreender maior suporte organizacional da cooperativa, 

alargando assim, vínculos afetivos com o trabalho e, possivelmente, desenvolvendo atos de 

cidadania para com as cooperativas. 

 As primeiras pesquisas acerca do capital psicológico no contexto internacional são 

oriundas do grupo de pesquisa coordenado por Luthans (LUTHANS, 2002a; LUTHANS, 

2002b; LUTHANS; LUTHANS; LUTHANS, 2004; LUTHANS; YOUSSEF; AVOLIO, 

2007; AVEY; LUTHANS; JENSEN, 2009; AVEY; LUTHANS; YOUSSEF, 2010).  Estudos 
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com capital psicológico atestam que indivíduos que apresentam um alto nível de capital 

psicológico, exibem uma maior vinculação à organização em que trabalham 

(CAROCHINHO, 2008) valores organizacionais estão relacionados à capital psicológico 

(LOPES, 2008) influências do capital psicológico, com comprometimento organizacional e 

comportamentos de cidadania organizacional (SHAHNAWAZ; JAFRI, 2009) explicam 

gestão da criatividade dos recursos humanos atestando que o capital psicológico positivo 

explica 6% das ideias novas, 4% das ideias úteis e 17% dos “campeões de ideias” 

(MACHADO, 2008). Investir no capital psicológico nas organizações pode ter grande 

impacto nos resultados organizacionais tais como um aumento do desempenho (LUTHANS; 

AVOLIO; WALUMBA; LI, 2005) e alterações positivas nas atitudes dos colaboradores 

(JENSEN;  LUTHANS, 2006). Assim o Quadro 10 apresenta um resumo dos resultados 

encontrados facilitando o entendimento e interpretação das análises. 

 

Quadro 10– Resumo dos resultados (Regressão) 

Variável 

Dependente 

V. Independente/ 

R² Parcial 

V. Moderadora/ 

R² Parcial 

R² Modelo 

Ajustado 

Interpretação 

PSET 

PSS 

0,066** 

PSYCAP 

0,113** 

0,147** A percepção de suporte 

emocional no trabalho 

apresentou um maior índice de 

relação quando moderada pelo 

Psycap, apontando que os 

cooperados parecem perceber 

maior relação de apoio das 

cooperativas quando possuem 

um nível mais elevado de 

Psycap. 

PSIFT 

PSS 

0,070** 

PSYCAP 

0,078** 

0,124** Deixa evidente que o capital 

psicológico dos cooperados 

tem pequena interferência se 

utilizada para predição de 

percepção de suporte social 

informacional no trabalho. 

PSINT 

PSS 

0,056* 

PSYCAP 

0,172** 

0,229* Apontam que cooperados que 

possuem um nível elevado de 

Psycap tendem a perceber 

maior suporte instrumental das 

cooperativas, fazendo com que 

os mesmos tornem-se mais 

produtivos á medida que 

percebem que as cooperativas 

preocupam-se em lhes 

oferecer instrumentos mais  
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adequados as suas habilidades. 

PSO 

PSS 

0,033 

PSYCAP 

0,250** 

 Apresentou evidência de 

ausência de impacto 

significativo de percepção de 

suporte social sobre percepção 

de suporte organizacional, 

porém aponta o valor 

expressivo de impacto, mas 

não moderação, do Psycap 

sobre o critério. Assim fica 

evidente que as capacidades 

psicológicas dos cooperados 

exercem fator importante para 

que os mesmos percebam o 

suporte oferecido por parte das 

cooperativas. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

A partir das análises realizadas e apresentadas neste estudo o próximo capítulo se propõe a 

concluir e exibir os resultados alcançados bem como as contribuições e limitações sob a ótica do autor. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Este estudo se propôs a analisar no contexto da Economia Solidária as relações de 

interdependência do capital psicológico, percepções de suporte social e percepções de suporte 

no contexto organizacional, apresentando, interpretando e discutindo os níveis de impacto 

exercido pela percepção de suporte social, bem como a moderação exercida pela intervenção 

do capital psicológico como terceira variável no modelo proposto, testando um conjunto de 

hipóteses das relações de interdependência entre variáveis. 

É possível afirmar que duas hipóteses foram confirmadas, e duas foram refutadas. A 

primeira hipótese, de que o suporte social teria impacto positivo e significativo sobre a 

percepção de suporte social no trabalho foi confirmada demonstrando que os cooperados que 

possuem suporte social tendem a ter uma maior percepção de suporte social emocional no 

trabalho, maior percepção de suporte social informacional além de perceberem uma maior 

percepção de suporte social instrumental no ambiente das cooperativas. Diante da 

confirmação da hipótese, fica a sugestão de um alerta as cooperativas da necessidade de 

desenvolvimento de políticas de gestão de pessoas que direcionem um olhar as redes sociais 

externa dos cooperados, visto as mesmas apresentarem impacto significativo na percepção de 

suporte social do ambiente organizacional. 

A segunda hipótese foi refutada, visto que a percepção de suporte social dos 

cooperados não apresentou impacto significativo sobre a percepção de suporte organizacional, 

atestando que para os cooperados perceberem suporte por parte da cooperativa 

necessariamente não precisam ter percepção de suporte advindas do seu ambiente social. 

A terceira hipótese afirmou que o capital psicológico moderaria a relação entre 

percepção de suporte social e percepção de suporte social no trabalho, vindo ser confirmada 

pelo estudo, sugerindo que os cooperados com níveis de capital psicológico mais elevado 

poderiam perceber melhor o suporte existente nas relações sociais de trabalho, como afeição 

por parte dos cooperados, que na cooperativa as pessoas se gostam e são amigas e, 

principalmente, no que concerne ao oferecimento de instrumentos adequados por parte da 

cooperativa para o melhor desenvolvimento de suas habilidades e tarefas.  
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A quarta hipótese foi refutada, visto a afirmação que o capital psicológico moderaria a 

relação entre percepção de suporte social e percepção de suporte organizacional. Sendo assim, 

como a percepção de suporte social não apresentou impacto significativo sobre a percepção de 

suporte organizacional, a mesma anulou o papel moderador do capital psicológico. Porém se 

faz necessário registrar a evidência do alto nível de impacto do capital psicológico sobre a 

percepção de suporte organizacional, apontando-o como grande preditor de percepção de 

suporte organizacional, concluindo que cooperados com elevados níveis de capital 

psicológico percebem grande suporte por parte das cooperativas, compreendendo que as 

mesmas têm preocupação com seu bem estar, e buscam oferecer subsídios para sua satisfação 

no ambiente de trabalho. 

Os resultados alcançados nesse estudo apresentam uma importante contribuição aos 

empreendimentos econômicos solidários, e contribui também para a área de gestão de pessoas 

no que concerne ao desenvolvimento de modelos de gestão adequados às estruturas 

organizacionais cada vez mais deficientes de entendimento pela diversidade de 

comportamentos dos seus atores. Além de evidenciar os impactos existentes entre a as 

relações de percepção de suporte do ambiente social e percepções de suporte advindas do 

trabalho, o estudo traz contribuições significativas e inéditas ao apresentar a força de 

moderação que o capital psicológico exerce nas relações entre ambiente da vida social e 

ambiente organizacional, trazendo possibilidades novas à área de gestão de pessoas quando da 

possibilidade de investimento no desenvolvimento das capacidades positivas dos funcionários 

– auto-eficácia, esperança, otimismo e resiliência - visto serem estas potenciais moderadoras 

da percepção de suportes oferecidos no ambiente organizacional, consequentemente 

subsidiarão ambientes saudáveis e capazes de promover melhor desempenho e maior 

satisfação no trabalho. 

O estudo contribui de forma particular com os empreendimentos econômicos 

solidários, ao sugerir que o capital psicológico tem grande impacto na percepção de suporte 

organizacional, auxiliando assim as cooperativas no desenvolvimento de modelos de gestão 

de pessoas adequados a sua estrutura organizacional, visto ser uma estrutura mais orgânica, 

democrática e participativa. Oferece informações que podem ser utilizadas no 

desenvolvimento de capital psicológico dos cooperados, a fim de que se possa alcançar maior 

percepção de suporte oferecido para os mesmos na prática da autogestão.  
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Algumas limitações da pesquisa devem ser apontadas. Por exemplo, o fato de o capital 

psicológico ser um tema relativamente novo no cenário nacional, ainda pouco explorado 

necessitando de mais pesquisas. As escalas utilizadas na pesquisa que aferem percepções de 

suporte no contexto organizacional necessitariam ter passado por uma adaptação semântica ao 

contexto da Economia Solidária visto a forma da condução desses empreendimentos serem 

norteados pela autogestão. 

Ainda como fator limitador está o fato de que não foi realizada uma análise dos 

pressupostos básicos. Quando se utiliza regressão, existem alguns pressupostos básicos que 

precisam ser confirmados através de análise e verificação (por exemplo, através da análise de 

resíduos). 

Outro fator limitador a ser considerado é o grande número de questões a serem 

respondidas pelo entrevistado contidas no instrumento de coleta de dados em decorrência do 

número de variáveis do modelo de pesquisa. Pode-se ainda considerar como fator limitador do 

estudo o nível de escolaridade dos participantes da pesquisa, que ficou classificado em grande 

parte entre nível médio e fundamental, podendo ocorrer dificuldade na interpretação dos itens 

do instrumento utilizado. 

Este estudo abre espaço para futuras pesquisas no campo do capital psicológico, 

principalmente no contexto da Economia Solidária, relacionando outras variáveis que possam 

apresentar impactos significativos com o capital psicológico, principalmente no que concerne 

a autogestão relacionada ao capital psicológico visto ser uma forma de gestão ascendente no 

cenário organizacional brasileiro.  

Por fim, os resultados alcançados neste estudo traz ampla contribuição, a área de 

recursos humanos principalmente ao desenvolvimento de modelos de gestão de pessoas 

adequados as diferentes estruturas organizacionais, onde cada vez mais primam por 

indivíduos portadores de habilidades diferenciadas. O capital psicológico é evidenciado neste 

estudo como grande condutor de percepções de suportes. Suportes estes que cada vez mais 

são oferecidos pelas organizações e que podem passar despercebidos pela deficiência de um 

quadro de funcionários habilitados de níveis de capital psicológico.  

Em época de grande discussão sobre o tema empregabilidade o estudo apresenta como 

contribuição possibilidade de aplicação e desenvolvimento do capital psicológico com vistas à 

aquisição de funcionários aptos às demandas dos processos de recrutamento e seleção de 

indivíduos com maior capacidade de adaptação as atuais estruturas organizacionais, dessa 
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forma corroborando com o pensamento do precursor dos estudos em capital psicológico 

Luthans (2002a) quando o mesmo diz que os recursos psicológicos dos indivíduos são pontos 

referenciais para serem investidos e desenvolvidos até atingirem seu pleno potencial. 
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ANEXOS: 
 

Anexo “A” – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); 

 

Anexo “B” – Questionário; 

 

Anexo “C” – Parecer Consubstanciado do CEP-UMESP. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, _____________________________________________ consinto, de minha livre e espontânea vontade, 

em participar da pesquisa “Capital psicológico como moderador entre percepção de suporte no ambiente 

social e no contexto organizacional de empreendimentos econômicos solidários” desenvolvida por Luciano 

Gonçalves de Lima, Mestrando em Administração da Universidade Metodista de São Paulo. 

A pesquisa tem como objetivo, investigar e descrever as relações de interdependência entre capital 

psicológico,  percepções de suporte social e percepções de suporte no contexto organizacional de trabalho 

em empreendimentos econômicos solidários. O procedimento adotado é a aplicação de um questionário de 

autopreenchimento sobre Percepção de suporte social ( relações com pais, filhos e amigos, marido, 

mulher), capital psicológico (o quanto o individuo tem de esperança, otimismo, capacidade de suportar as 

pressões do dia-a-dia ,e de alcançar seus objetivos) percepção de suporte social no trabalho ( os 

relacionamentos de amizade, respeito, confiança que existem dentro do ambiente de trabalho) e percepção 

de suporte organizacional ( o quanto perceber-se que a organização se preocupa com você e lhe dá apoio 

quanto necessita). Além disso, serão coletados alguns dados demográficos dos participantes da pesquisa. A 

participação na pesquisa, respondendo ao questionário, não acarretará aparentemente desconforto ou riscos 

para saúde. Os cooperados receberão devolutiva do resultado da pesquisa, pelo próprio pesquisador, através 

de assembléia que é realizada mensalmente pelas cooperativas para socialização das informações. É 

assegurado total sigilo sobre as respostas contidas no questionário, mesmo assim os cooperados tem toda 

liberdade em recusar a participação na pesquisa antes ou durante a sua realização, sem qualquer tipo de 

represália. O questionário será devolvido através do depósito em uma urna que ficará a disposição dos 

mesmos na sede da cooperativa, os dados da pesquisa serão analisados coletivamente de forma a reunir todos 

os participantes que responderem ao questionário. Como a participação na pesquisa não implica em custos, 

despesas, danos ou represálias, não estão previstas formas de ressarcimento e/ou indenização. Como o estudo 

não inclui em seus procedimentos nenhum tipo de tratamento, não estão previstos acompanhamentos e 

assistências. 

O pesquisador se coloca à disposição para maiores esclarecimentos sobre a participação. Desta 

forma, o participante tem total liberdade para se recusar a participar da pesquisa, bastando não responder o 

questionário. 

Luciano Gonçalves de Lima, fones: (44) 9958-1505 / (44) 3422-8186, pesquisador responsável pelo estudo, 

compromete-se zelar pelo cumprimento de todos os esclarecimentos prestados nesse documento. 

 

 

________________________________, _____ de _____________ de 2011. 

                                           Local                       Data 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa - Documento de Identificação 

 

 

 

______________________________________________ 

Pesquisador   
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APRESENTAÇÃO 

Este questionário pretende coletar dados para um estudo sobre o que as pessoas pensam e sentem em relação a si mesmas e 

ao trabalho. Gostaríamos de contar com sua colaboração respondendo a este questionário. VOCÊ NÃO PRECISA SE 

IDENTIFICAR. PORTANTO, NÃO ESCREVA SEU NOME. Dê suas respostas conforme as instruções, não deixando 

NENHUMA questão em branco. 

 Grato por sua colaboração.   

Luciano Gonçalves de Lima 

Mestrando em Administração – UMESP 

 

Gostaríamos de saber com que FREQUÊNCIA você recebe apoio de outra pessoa quando precisa. Dê sua respostas 

anotando, nos parênteses que antecedem cada frase, o número (de 1 a 4), que melhor representa sua resposta, de acordo 

com a escala abaixo.  

1 = nunca;      2= poucas vezes;       3 = muitas vezes;       4 = sempre 

 

QUANDO PRECISO POSSO CONTAR COM ALQUÉM QUE... 

1. (   ) Ajuda-me com minha medicação se estou doente.  

2. (   ) Dá sugestões sobre lugares para eu me divertir  

3. (   ) Ajuda-me a resolver um problema prático. 

4. (   ) Comemora comigo minhas alegrias e realizações.  

5. (   ) Dá sugestões sobre cuidados com a minha saúde.  

6. (   ) Compreende minhas dificuldades.  

7. (   ) Consola-me se estou triste.  

8. (   ) Sugere fontes para eu me atualizar.  

9. (   ) Conversa comigo sobre meus relacionamentos afetivos.  

10. (   ) Dá atenção às minhas crises emocionais. 

11. (   ) Dá sugestões sobre algo que quero comprar.  

12. (   ) Empresta-me algo de que preciso.  

13. (   ) Dá sugestões sobre viagens que quero fazer 

14. (   ) Demonstra carinho por mim. 

15. (   ) Empresta-me dinheiro  

16. (   ) Esclarece minhas dúvidas.  

17. (   ) Está ao meu lado em qualquer situação. 

18. (   ) Dá sugestões sobre meu futuro.  

19. (   ) Ajuda-me na execução de tarefas.  

20. (   ) Faz-me sentir valorizado como pessoa. 

21. (   ) Fornece-me alimentação quando preciso.  

22. (   ) Leva-me a algum lugar aonde eu preciso ir.  

23. (   ) Orienta minhas decisões.  

24. (   ) Ouve com atenção meus problemas pessoais. 

25. (   ) Dá sugestões sobre oportunidades de emprego para mim.  

26. (   ) Preocupa-se comigo.  

27. (   ) Substitui-me em tarefas que não posso realizar no momento. 

28. (   ) Dá sugestões sobre profissionais para ajudar-me.  

29. (   ) Toma conta de minha casa em minha ausência.  

 

A seguir estão algumas frases referentes ao seu trabalho atual. INDIQUE O QUANTO VOCÊ CONCORDA OU 

DISCORDA DE CADA UMA DELAS. Dê suas respostas anotando, nos parênteses que antecedem cada frase, aquele 

número (de 1 a 5), que melhor representa sua resposta. 

 

1 = Discordo totalmente  3 = Nem concordo nem discordo   5 = Concordo totalmente 

2 = Discordo   4 = Concordo 

 

1. (   ) Sinto-me seguro quando  represento minha área de trabalho em reuniões com gerentes superiores. 

2. (   ) Sinto-me  confiante ao contribuir nas discussões sobre os planos de minha empresa para o futuro. 

3. (   ) Sinto-me seguro quando apresento informações de trabalho a um grupo de colegas. 

4. (   ) Quando estou em dificuldades no trabalho, penso em muitas formas de sair delas. 

5. (   ) Atualmente eu me vejo em uma fase de sucesso no trabalho. 

6. (   ) Consigo pensar em muitas formas para alcançar as metas de meu trabalho atual. 

7. (   ) Neste momento, acho que posso atingir as metas de trabalho que fixei para mim mesmo. 

8. (   ) Se eu quiser, posso ser "eu mesmo" ao falar no trabalho. 

9. (   ) Normalmente aceito com calma as coisas estressantes do trabalho. 

10. (   ) Posso superar as épocas difíceis no trabalho porque já passei por dificuldades antes. 

11. (   ) Sempre vejo o lado brilhante das coisas a respeito de meu trabalho. 

12. (   ) Sou otimista sobre o que acontecerá comigo no futuro em meu trabalho. 

NÚMERO 
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Abaixo estão listadas várias frases a respeito de como as pessoas percebem ou sentem o ambiente de trabalho em 

que estão envolvidas. INDIQUE O QUANTO VOCÊ CONCORDA OU DISCORDA DE CADA UMA DELAS. Dê suas 

respostas anotando, nos parênteses que antecedem cada frase, aquele número de (1 a 4), que melhor representa sua 

resposta. 

 1 = Discordo totalmente 3 = Apenas concordo 

 2 = Apenas discordo 4 = Concordo totalmente 

 

NA EMPRESA ONDE EU TRABALHO .... 

 

1. (   ) .... as pessoas gostam umas das outras.  

2. (   ) .... as pessoas podem compartilhar umas com as outras seus problemas pessoais.  

3. (   ) .... as pessoas são amigas umas das outras.  

4. (   ) .... há recompensa financeira pelos esforços dos empregados.  

5. (   ) .... os equipamentos estão sempre em boas condições de uso.  

6. (   ) .... pode-se confiar nas pessoas.  

7. (   ) .... pode-se confiar nos superiores.  

8. (   ) ....as informações circulam claramente entre os setores da empresa.  

9. (   ) ....as pessoas são informadas sobre as decisões que envolvem o trabalho que realizam.  

10. (   ) ....cumpre suas obrigações financeiras com seus empregados.  

11. (   ) ....há ajuda financeira para que seus empregados se especializem.  

12. (   ) ....há facilidade de acesso às informações importantes.  

13. (   ) ....os empregados têm os equipamentos necessários para desempenharem suas tarefas.  

14. (   ) ....paga salários compatíveis aos esforços dos empregados.  

15. (   ) .... as pessoas se preocupam umas com as outras.  

16. (   ) .... as informações importantes para o trabalho são repassadas com agilidade.  

17. (   ) .... os superiores compartilham as informações importantes com os empregados.  

18. (   ) .... as informações importantes para o trabalho são compartilhadas por todos. 

 

Abaixo estão listadas várias frases sobre a empresa onde você trabalha atualmente. INDIQUE O QUANTO VOCÊ 

CONCORDA OU DISCORDA DE CADA UMA DELAS. Dê suas respostas anotando, nos parênteses que antecedem 

cada frase, aquele número de (1 a 7), que melhor representa sua resposta. 

 

1=Discordo totalmente 3=Discordo levemente 5=Concordo levemente 

2=Discordo moderadamente  4=Nem concordo nem discordo  6=Concordo moderadamente 

  7=Concordo totalmente 

      

1. (   ) É possível obter ajuda dessa empresa quando tenho um problema. 

2. (   ) Essa empresa realmente se preocupa com meu bem estar. 

3. (   ) Essa empresa estaria disposta a ampliar suas instalações para me ajudar a  utilizar as minhas melhores habilidades 

no desempenho do meu trabalho. 

4. (   ) Essa empresa está pronta a me ajudar quando eu precisar de um favor especial. 

5. (   ) Essa empresa preocupa-se com minha satisfação no trabalho. 

6. (   ) Essa empresa tenta fazer com que meu trabalho seja o mais interessante possível 

 

DADOS COMPLEMENTARES 

 

SEXO: 1. (   ) MASCULINO  2. (   ) FEMININO. 

IDADE: ____ANOS. 

ESTADO CIVIL: 1. (   ) SOLTEIRO      2. (   ) CASADO    3. (   ) OUTROS 

ESCOLARIDADE (INDIQUE O NÍVEL MAIS ALTO ALCANÇADO): 

1. (   ) FUNDAMENTAL 

2. (   ) NÍVEL MÉDIO 

3. (   ) SUPERIOR INCOMPLETO 

4. (   ) SUPERIOR COMPLETO 

5. (   ) ESPECIALIZAÇÃO  

6. (   ) MESTRADO  

7. (   ) DOUTORADO 

 

TEMPO DE TRABALHO NESTA EMPRESA: ____ ANOS. 

SE FOR MENOS DE UM ANO ASSINALE AQUI: (  ) 

TIPO DE EMPRESA 

1. (   ) PÚBLICA 2.   (   ) PRIVADA 

SETOR DE ATIVIDADE DA COOPERATIVA 1.  (   ) Rural     2. (   ) Artesanato     3. (    ) Materiais recicláveis   


