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RESUMO 

  

Apesar da necessidade de construir relações positivas entre o trabalhador, seu trabalho e a 

organização na qual atua, as quais fomentem fenômenos como bem-estar, comprometimento e 

voz nas organizações, ainda se conhece pouco a respeito de como estes três se relacionam, 

especialmente no estado da arte brasileira. Ancorada no movimento da psicologia positiva e no 

modelo teórico de demandas e recursos (Job Demands-Resources Model – JD-R) (Demerouti 

et al., 2001), esta tese apresenta como objetivo central propor um modelo teórico-empírico que 

represente as associações que se estabelecem entre estes três fenômenos, considerando ainda a 

influência do suporte organizacional e de características individuais como o lócus de controle 

e a auto eficácia. Para tanto, foram operacionalizados cinco passos específicos. O primeiro foi 

analisar conceitual e empiricamente o fenômeno “bem-estar relacionado ao trabalho”, buscando 

identificar sobreposições e/ou os limites entre diferentes medidas do construto. Identificou-se 

que a medida utilizada por Paschoal e Tamayo (2008) apresentou vantagens em termos 

conceituais e empíricos, estando em consonância com o movimento recente do campo de junção 

das duas bases teóricas clássicas utilizadas na compreensão deste fenômeno. Esta foi a medida 

escolhida para a pesquisa empírica, quantitativa e de natureza transversal, que se conduziu 

sequencialmente. A partir dos dados coletados entre 360 trabalhadores brasileiros, comparou-

se diferentes modelos de mensurar e interpretar o bem-estar no trabalho (BET), buscando 

evidências empíricas que sustentem a melhor estratégia para pesquisa sobre o construto (uni ou 

multidimensional). Percebeu-se, então, que a interpretação deste fenômeno a partir de um 

indicador único é viável e mais adequada quando se pretende ter uma compreensão mais 

globalizada a seu respeito. Uma vez melhor esclarecidas questões relativas ao processo de 

mensuração do BET, seguiu-se na investigação sobre a associação entre o BET e o 

comprometimento organizacional (COMP), identificando se estes se comportam como 

fenômenos equivalentes, correlatos ou se o bem-estar é antecedente ou consequente do 

comprometimento. Foram encontrados indícios de que o BET e o COMP se influenciam 

mutuamente, sendo que a maneira como o indivíduo se sente em relação ao seu trabalho 

contribui para o fortalecimento do vínculo de identificação com a organização e vice-versa, 

podendo a direção desta associação ser melhor explicada na presença de outras variáveis. O 

quarto passou consistiu em descrever como os comportamentos de voz pró-social (VPS) se 

manifestam em diferentes grupos socio-ocupacionais, analisando, ainda, o poder preditivo do 

BET sobre estes comportamentos. Neste ponto, a tese contribuiu para a compreensão de um 

fenômeno ainda embrionário no estado da arte no Brasil, a VPS, identificando, ainda, que o 

BET é capaz de prever a VPS, informação esta não testada previamente nas pesquisas 

internacionais às quais se teve acesso. Por fim, a última etapa consistiu em submeter a teste 

modelos alternativos que expliquem a relação estabelecida entre o BET, o COMP e o 

comportamento de VPS sobre a influência de recursos organizacionais e individuais. Os 

resultados demonstraram que o COMP é um preditor direto de VPS, mediando a relação que o 

BET estabelece com este comportamento. Além disso, concluiu-se que JD-R é um modelo 

adequado na explicação da ocorrência destes fenômenos (X2/gl = 1,653; GFI = 0,917; CFI = 

0,977; TLI = 0,973; RMSEA = 0,043), indicando que os recursos, tanto de ordem individual 

quanto de ordem organizacional, são determinantes na vivência do BET, no estabelecimento do 

COMP e na emissão da VPS, sendo, conforme esperado, a relação mais intensa entre os recursos 

exógenos e o COMP e entre os recursos endógenos e o BET e a VPS.  

 

Palavras-chave: bem-estar no trabalho; comprometimento organizacional; voz pró-social; 

modelo recursos-demandas do trabalho; psicologia positiva   



 

 

ABSTRACT 

 

Despite the need to build positive relationships between workers, their work and the 

organization in which they operate, which foster phenomena such as well-being, commitment 

and voice in organizations, little is known about how these three relate, especially in state of 

Brazilian art. Based on the movement of positive psychology and the theoretical model of 

demands and resources (JD-R) (Demerouti et al., 2001), this thesis proposes a theoretical-

empirical model that represents the associations that are established between these three 

phenomena, considering also the influence of organizational support and individual 

characteristics as the locus of control and self-efficacy. To this end, five specific steps were 

implemented. The first was to analyze conceptually and empirically the phenomenon "work-

related well-being", seeking to identify overlaps and / or boundaries between different measures 

of the construct. It was identified that the measure used by Paschoal and Tamayo (2008) 

presented advantages in conceptual and empirical terms, being in line with the recent movement 

of the field of junction of the two classical theoretical bases used in the understanding of this 

phenomenon. This was the measure chosen for empirical research, quantitative and cross-

sectional, which was conducted sequentially. Based on data collected from 360 Brazilian 

workers, we compared different models of measuring and interpreting well-being at work 

(WBW), seeking empirical evidence to support the best strategy for research on the construct 

(uni or multidimensional). It was then realized that the interpretation of this phenomenon from 

a single indicator is feasible and more adequate when it is intended to have a more globalized 

understanding about it. Once questions about the process of measuring WBW have been 

clarified, research on the association between well-being and organizational commitment (OC) 

has been followed, identifying whether they behave as equivalent, correlated phenomena or 

whether the well-being is antecedent or consequent of commitment. Evidence has been found 

that WBW and OC influence each other, hence, how the individual feels about his or her work 

contributes to strengthening the identification bond with the organization and vice versa, and 

the direction of this association can be better explained in the presence of other variables. The 

fourth section consisted of describing how the pro-social voice (PSV) behaviors manifest in 

different socio-occupational groups, also analyzing the predictive power of WBW on these 

behaviors. In this point, the thesis contributed to the understanding of a still embryonic 

phenomenon in the state of the art in Brazil, the PSV, also identifying that the WBW can predict 

the PSV, information not previously tested in the international researches accessed. Finally, the 

last step was to test alternative models that explain the relationship established between WBW, 

OC and PSV behavior under the influence of organizational and individual resources. The 

results demonstrated that the OC is a direct predictor of PSV, mediating the relation that the 

BET establishes with this behavior. In addition, it was concluded that JD-R is an adequate 

model in explaining the occurrence of these phenomena (X2/gl = 1,653; GFI = 0,917; CFI = 

0,977; TLI = 0,973; RMSEA = 0,043), indicating that the resources, both of an individual order 

and of an organizational order, are determinant in the WBW experience, in the establishment 

of OC and in the emission of PSV and, as expected, the most intense relationship were between 

exogenous resources and the OC, and between endogenous resources and WBW and PSV. 

 

Keywords: well-being at work; organizational commitment; pro-social voice; job demands-

resources model; positive psychology 
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APRESENTAÇÃO 

 

Como a maioria dos profissionais desenvolve o seu trabalho dentro de uma organização, 

uma das principais inclinações das pesquisas científicas conduzidas na área da Psicologia 

Organizacional e do Trabalho e em áreas correlatas é buscar compreender as trocas que 

acontecem entre o trabalhador e a organização em que trabalha (Paz, 2004). Tais trocas incidem 

em consequências diversas, influenciando não apenas o desempenho do trabalhador (que é tão 

caro à organização), mas também determinando como este trabalhador se sente, quais os tipos 

e intensidades de vínculos estabelece com a organização (que podem ser mais positivos ou 

negativos) (Bastos, Rodrigues, Moscon, Silva & Pinho, 2013; Rodrigues, 2011), e o 

engajamento (ou não) em comportamentos pró-sociais extra papel, que colaboram para a 

melhoria contínua dos processos sociais e técnicos que sustentam a dinâmica organizacional.  

A presente tese surgiu a partir do desejo de identificar fatores que estimulem a 

experiência positiva no trabalho e que fortaleçam a relação indivíduo-trabalho-organização, 

propondo-se, assim, a aprofundar a investigação sobre esta temática, a partir da avaliação da 

relação que o construto de bem-estar do trabalhador estabelece com outros fenômenos 

igualmente relevantes para o campo: o comprometimento organizacional e a expressão da voz 

dos trabalhadores nas organizações.  

Paz (2004) defende que o alcance do bem-estar nas organizações depende da prática dos 

direitos e deveres concernentes a ambas as partes. Nesse sentido, o empregado tem como dever 

realizar suas atividades conforme acordado, objetivando alcançar as metas organizacionais que 

garantam a sobrevivência e o crescimento da empresa, enquanto a organização fica responsável 

por garantir um ambiente favorável ao alcance de tais metas, assegurando a saúde do 

trabalhador, por cujo bem-estar pessoal ela deve responsabilizar-se (Dessen & Paz, 2010). Este 

fenômeno pode ser caracterizado, portanto, como algo processual e dinâmico (Paz, Neiva & 
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Dessen, 2012), que pode influenciar e ser influenciado por uma série de variáveis, tanto 

relativas ao indivíduo quanto ao mundo laboral. 

Embora a organização tenha uma responsabilidade significativa quanto à manutenção 

do bem-estar das pessoas que a compõem, o que se vê, na realidade, é que a relação indivíduo-

trabalho-organização tem passado por profundas e paradoxais transformações, que nem sempre 

traduzem adequadamente esta necessidade de implicação por parte da gestão. De um lado, vê-

se a ampliação da precarização e da perda de direitos dos trabalhadores aliada à maximização 

da mais-valia. Isto, no entanto, convive com um crescente discurso sobre a importância de 

valorizar o capital humano e com a constatação de que o bom funcionamento das organizações 

depende do investimento em políticas e práticas de gestão de pessoas que permitam ter em seu 

quadro profissionais que, além de competentes, sejam ativamente engajados, dedicados e 

comprometidos com os objetivos organizacionais (Bastos et al., 2013).  

Perante este cenário, percebe-se que, apesar de esta não ser uma realidade extensiva a 

todo o mundo do trabalho, tem acontecido um movimento no que tange ao interesse das 

organizações sobre temáticas como o bem-estar do trabalhador. Deste modo, levando em conta 

que atualmente o grande diferencial competitivo das organizações são as pessoas, a necessidade 

de garantir a atração, desenvolvimento e manutenção delas torna-se preocupação central das 

empresas, as quais adaptam suas práticas e políticas de gestão de pessoas às expectativas dos 

profissionais, a fim de mostrarem-se atrativas para os mesmos. 

Com estas práticas, que trazem o trabalhador para o centro da gestão organizacional, 

espera-se favorecer o seu comprometimento afetivo com a organização e proporcionar 

vivências de bem-estar no contexto de trabalho, porque estes fenômenos têm se mostrado 

diretamente relacionadas ao aumento de indicadores positivos (e.g. produtividade, 

comportamentos discricionários) e à diminuição de indicadores negativos (e.g. absenteísmo, 

rotatividade) de gestão de pessoas (Donaldson & Ko, 2010). Assim, existem indicações de que 
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trabalhadores felizes e comprometidos tendem a adotar comportamentos pró-sociais na 

organização, auxiliando-a a se transformar positivamente, numa busca contínua pela excelência 

(Van Dyne, Cummings & Parks, 1995). Dentro desta categoria de comportamentos, a expressão 

da voz dos trabalhadores merece destaque, uma vez que a excelência organizacional depende 

da implicação dos trabalhadores em comunicar aos seus superiores tanto problemas que 

precisam ser resolvidos quanto ideias que estimulem melhorias nos processos de trabalho. 

A despeito da necessidade de construir relações positivas entre o trabalhador e sua 

organização, as quais fomentem fenômenos como bem-estar, comprometimento e voz nas 

organizações, ainda se conhece pouco a respeito das associações entre estes três construtos, 

especialmente no estado da arte brasileira. Considerando a relevância e a atualidade desses 

construtos para a área do Comportamento Organizacional, bem como a carência de estudos 

nacionais sobre as complexas relações que unem os fenômenos aqui estudados, delineia-se o 

seguinte problema de investigação: como o bem-estar relacionado ao trabalho e o 

comprometimento que o trabalhador estabelece com a organização interferem na sua 

expressão de comportamentos de voz?  

Os três construtos centrais dessa pesquisa encontram-se sintetizados na Figura 1. 

 
FIGURA 01. Definições dos principais construtos delimitados como objeto de estudo 

FONTE: Elaboração própria da autora. 
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O construto de bem-estar no trabalho embasa-se na concepção de Warr (2007) como 

uma experiência subjetiva positiva, a qual ocorre quando o afeto positivo no trabalho prevalece 

sobre o negativo e, além disso, quando o trabalho proporciona experiências de desenvolvimento 

de potenciais individuais e realização pessoal. O comprometimento organizacional, por sua vez, 

é definido aqui a partir da sua natureza afetiva. Nesse sentido, é considerado como um “vínculo 

unidimensional que liga o indivíduo à organização devido ao compartilhamento de valores e 

objetivos” (Bastos et al., 2013, p. 287). Por fim, o comportamento de voz nas organizações será 

avaliado a partir da sua expressão pró-social, sendo compreendido como a comunicação 

intencional do empregado a respeito de ideias, sugestões, preocupações e informações com a 

intenção de produzir melhorias ou mudanças na relacionadas ao trabalho (Van Dyne, Ang & 

Botero, 2003). 

Tomando como ponto de partida estes três fenômenos centrais, esta pesquisa possui 

como objetivo geral construir e buscar evidências de validade para um modelo teórico-empírico 

que represente as associações que se estabelecem entre o bem-estar do trabalhador, o 

comprometimento organizacional e a expressão do comportamento de voz nas organizações, 

considerando ainda a influência do suporte organizacional e de características individuais como 

o lócus de controle e a auto eficácia.  

A presente pesquisa adota a perspectiva da Psicologia Organizacional Positiva 

(Donaldson & Ko, 2010), a qual delimita um campo prático específico para a aplicação do 

conhecimento gerado pelo movimento da Psicologia Positiva iniciado por Seligman e 

Csikszentmihalyi (2000). De acordo com estes autores, os psicólogos possuem um 

conhecimento escasso sobre o que faz a vida valer a pena; eles começaram a entender um pouco 

sobre como as pessoas sobrevivem a condições adversas, porém ainda entendem muito pouco 

sobre como pessoas comuns prosperam em condições benignas (Seligman & Csikszentmihalyi, 

2000).  
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Historicamente, a Psicologia tem se inclinado predominantemente aos estudos de 

patologias, suportada pelo modelo biomédico que, por muitas décadas, dominou não apenas a 

área de pesquisa, mas também a atuação prática desta ciência. Um dos primeiros passos que 

marcaram a necessidade de rompimento com este modelo veio em 1948, através da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), quando a mesma definiu a saúde como um estado de completo bem-

estar físico, mental e social, e não somente como ausência de enfermidades. Tal definição abriu 

campo para que a saúde fosse percebida de forma menos reducionista, elucidando seus aspectos 

positivos (Barbosa, Melo, Medeiros & Vasconcelos, 2010). 

Maslow, na década de 1950, acompanhando o movimento humanista, também já havia 

chamado a atenção para a necessidade de se fazer uma Psicologia mais positiva, no entanto, 

pouca evidência empírica se encontra sob esta perspectiva ao longo do século XX (Wright, 

2003). Com o intuito de reverter este cenário e promover, de fato, uma mudança de paradigmas, 

é que surge e se consolida o movimento denominado Psicologia Positiva, cuja proposta é 

identificar e fortalecer o que há de bom nos indivíduos, ao invés de apenas reparar danos 

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Paludo & Koller, 2007).  

A Psicologia Positiva elenca, dentre os seus focos, a importância de ressaltar os aspectos 

positivos da experiência humana e os elementos que constituem o seu funcionamento ótimo, 

conquanto isso não signifique desmerecer os estudos sobre a dor e o sofrimento humano. Em 

outras palavras, ela propõe um equilíbrio relativo ao antigo enfoque, ao suscitar que as 

qualidades das pessoas também devem ser exploradas e suas competências devem ser 

sistematicamente desenvolvidas, e não somente as suas fraquezas corrigidas (Gonçalves & 

Leite, 2009; Ferreira, 2012; Passareli & Silva, 2007; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; 

Synder & Lopez, 2009).  

O estudo da Psicologia Positiva se baseia em três pilares: experiência subjetiva, que 

abarca aspectos como o bem-estar, as emoções, a esperança, a felicidade e a transcendência 
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(flow); características individuais – forças pessoais e virtudes, como capacidade para o afeto, o 

perdão, a espiritualidade, o otimismo e a sabedoria; instituições e comunidades positivas, que 

englobam as virtudes cívicas, o altruísmo, a responsabilidade social e a ética no trabalho, e as 

próprias organizações (Seligman, 2003; Gonçalves & Leite, 2009; Passareli & Silva, 2007; 

Donaldson & Ko, 2010).  

Rapidamente, a Psicologia Positiva foi incorporada a campos de aplicação prática, sendo 

que, no início deste século, no mundo do trabalho, desenharam-se duas vertentes principais: o 

“comportamento organizacional positivo” (positive organizational behavior – POB) (Luthans, 

2002) e a “abordagem organizacional positiva” (positive organizational scholarship – POS) 

(Cameron & Caza, 2004). Mais precisamente, o comportamento organizacional positivo pode 

ser definido como o estudo e a aplicação de uma orientação positiva às forças e capacidades 

psicológicas dos recursos humanos, as quais podem ser medidas, desenvolvidas e, efetivamente, 

geridas com o intuito de catalisar o desempenho no ambiente de trabalho (Rodriguez-Carvajal, 

Moreno-Jímenez, Rivas-Hermosilla, Álvaro-Bejarano & Vergel, 2010; Wright, 2003).  Por 

outro lado, a abordagem organizacional positiva preocupa-se prioritariamente com o estudo de 

resultados, processos e atributos positivos, tanto das organizações quanto dos seus membros 

(Donaldson & Ko, 2010; Rodriguez-Carvajal et al., 2010). Assim, embora apresentem 

propostas similares em muitos aspectos, a POB e a POS se diferenciam especialmente em 

relação ao foco temático (relacionado ou não à melhoria do desempenho), aos níveis de 

investigação dos fenômenos (micro e meso X macro) e aos tipos de pesquisa (quantitativa X 

quantitativa e qualitativa). 

Mais recentemente, em uma revisão teórica sobre o campo da Psicologia Positiva 

aplicada às organizações e ao trabalho, Donaldson e Ko (2010) propuseram englobar estas duas 

vertentes iniciais sob uma denominação mais globalizante, a “Psicologia Organizacional 

Positiva” (positive organizational psychology - POP), a qual pode ser definida como “(…) the 
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scientific study of positive subjective experiences and traits in the workplace and positive 

organizations, and its application to improve the effectiveness and quality of life in 

organizations” (Donaldson & Ko, 2010, p. 178). A Figura 2 sintetiza a proposta da Psicologia 

Organizacional Positiva (POP), a partir da comparação entre as vertentes que a compõem: POB 

e POS.  

 

FIGURA 02. Positive Organizational Psychology (POP) x Positive Organizational Behavior (POB) x 

Positive Organizational Scholarship (POS) 

FONTE: Construído pela autora a partir da revisão realizada por Donaldson e Ko (2010) e por Rodriguez-Carvajal 

et al. (2010). 

 

Embora a Psicologia Organizacional Positiva tenha apresentado um crescimento 

expressivo em termos de produção científica no mundo, a pesquisa no Brasil não tem 

acompanhado a velocidade deste desenvolvimento (Scorsolini-Comin, Fontaine, Koller & 

Santos, 2009). Conforme indicam Donaldson e Ko (2010), 72% da produção em POP está 

concentrada nos EUA, e os 28% restante contém como principais representantes Reino Unido, 
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Austrália, Canadá, Holanda, África do Sul e Espanha, respectivamente, não estando incluído, 

portanto, o Brasil como pólo importante de produção científica neste campo.  

Ferreira (2012) salienta que a introdução da perspectiva da Psicologia Positiva nas 

organizações se constitui numa poderosa ferramenta em direção à promoção do bem-estar do 

trabalhador e à conquista de vantagem competitiva para as organizações que investirem em seus 

recursos humanos. Isso acontece porque a POP é uma abordagem focada na abundância, que 

leva em consideração tanto as necessidades da organização quanto dos indivíduos, na busca por 

uma relação de ganhos mútuos, contrapondo-se à clássica abordagem focada em déficits, que 

se concentra em resolver problemas, sem necessariamente considerar o bem-estar do 

trabalhador nesta equação (Rodríguez-Carvajal et al., 2010). Cabe salientar, no entanto, que a 

POP não proclama ser um campo de estudo voltado para descobertas inteiramente novas, 

contudo, ela enfatiza a necessidade de construir, pesquisar e desenvolver aplicações teóricas 

mais focadas em aspectos positivos (Rodríguez-Carvajal et al., 2010). Desta maneira, o bem-

estar do trabalhador, o comprometimento organizacional e a voz nas organizações podem ser 

considerados como construtos que cooperam com o campo da Psicologia Organizacional 

Positiva, a depender do viés a partir do qual sejam estudados. 

Alinhados com a perspectiva da Psicologia Organizacional Positiva, diversos 

referenciais teóricos têm sido desenvolvidos para dar suporte à investigação e à intervenção 

voltada para promover uma relação indivíduo-trabalho-organização mais positiva. O modelo 

de demandas e recursos (ou Job Demands-Resources Model - JD-R) foi proposto em 2001 por 

Demerouti et al. e, desde então, têm demonstrado alto nível de aceitação na comunidade 

científica, além de um alto nível de suporte empírico (Bakker & Demerouti, 2013; Bakker & 

Demerouti, 2017; Nielsen, Nielsen, Ogbonnaya, Känsälä, Saari & Isaksson, 2017), 

especialmente por conta da sua flexibilidade de adaptação aos mais variados contextos de 

trabalho e do seu potencial explicativo sobre os principais fenômenos de interesse no campo.  
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No modelo JD-R, as demandas representam as exigências de diversas naturezas (física, 

psíquica, social, organizacional) inerentes ao trabalho, as quais requerem que o trabalhador se 

esforce, gerando, consequentemente, custos a este trabalhador (Demerouti et al., 2001). Os 

recursos, por sua vez, também podem ter naturezas diversas (assim como as das demandas), 

entretanto, representam os fatores que, além de atenuar o impacto que as exigências do trabalho 

geram sobre o trabalhador, são capazes de viabilizar o alcance de objetivos/desempenho, bem 

como de potencializar o processo de aprendizagem e de desenvolvimento do trabalhador 

(Demerouti et al., 2001). Ressalta-se, portanto, que os recursos assumem o papel não apenas de 

suporte ao enfrentamento das demandas do trabalho, mas também demonstram ter o seu próprio 

efeito independente destas demandas (Bakker & Demerouti, 2013; Bakker & Demerouti, 2017). 

Nesta tese, utiliza-se o JD-R como o referencial teórico de base para compreender como 

recursos disponíveis, tanto de ordem individual e endógena (lócus de controle, autoeficácia) 

quanto de ordem organizacional e exógena (suporte organizacional), influenciam como os 

trabalhadores se sentem (bem-estar), como eles se vinculam à organização (comprometimento) 

e como eles se comportam (voz). A escolha pelo recorte em relação apenas aos recursos se deu 

pelo entendimento de que eles são fatores que fomentam a vivência de experiências positivas. 

Diante do exposto, acredita-se que a relevância desta tese se justifica: (1) pela 

importância de inserir na literatura brasileira uma discussão sobre o comportamento de voz nas 

organizações; (2) pela perspectiva positiva adotada, que visa identificar fatores relevantes para 

a dinâmica do bem-estar no trabalho, do comprometimento organizacional e para a promoção 

de comportamentos pró-sociais (voz) que geram resultados mutuamente positivos para 

organizações e trabalhadores; (3) pela proposta de testar configurações que combinem as 

variáveis do estudo com o intuito de aumentar seu poder explicativo sobre o comportamento 

humano no trabalho, subsidiando, assim, a escolha de práticas e políticas de gestão de pessoas 

coerentes com o perfil do corpo de trabalhadores presente na organização. 
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A fim de concretizar o seu objetivo, esta tese foi estruturada em diversos passos, os 

quais, por sua vez, foram organizados em cinco estudos. A Figura 3 apresenta sinteticamente 

as informações relativas a estes estudos, que serão descritos mais detalhadamente a seguir.  

 

OBJETIVO GERAL 

Construir e buscar evidências de validade para um modelo teórico-empírico que represente as associações que 

se estabelecem entre o bem-estar no trabalho, o comprometimento organizacional e a expressão do 

comportamento de voz pró-social do trabalhador, considerando ainda a influência de recursos exógenos 

(suporte organizacional) e de recursos endógenos (o lócus de controle e a auto eficácia) disponíveis ao 

trabalhador. 

ESTUDO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
DELINEAMENTO 

METODOLÓGICO 

1. Bem-estar relacionado ao 

trabalho: análise de conceitos 

e medidas 

1. Analisar conceitual e empiricamente o fenômeno 

“bem-estar relacionado ao trabalho” buscando 

identificar sobreposições ou os limites entre 

diferentes medidas do construto. 

Teórico 

2. Escala de bem-estar no 

trabalho (EBET): reunindo 

evidências empíricas de 

diferentes estratégias de 

mensuração 

2. Comparar diferentes modelos de mensurar e 

interpretar o bem-estar no trabalho, buscando 

evidências empíricas que sustentem a melhor 

estratégia para pesquisa sobre o construto. 

Quantitativo, extensivo e de 

corte transversal. 

3. Comprometimento 

organizacional e bem-estar no 

trabalho: testando modelos 

alternativos das relações entre 

os dois construtos 

3. Verificar a associação entre o bem-estar no 

trabalho e o comprometimento organizacional, 

identificando se estes se comportam como 

fenômenos equivalentes, correlatos ou se o bem-estar 

é antecedente ou consequente do comprometimento. 

Quantitativo, extensivo e de 

corte transversal. 

4. A influência do bem-estar 

no trabalho sobre os 

comportamentos de voz pró-

social do trabalhador 

4. Descrever como os comportamentos de voz pró-

social se manifestam em diferentes grupos socio-

ocupacionais. 

5. Analisar o poder preditivo que o bem-estar no 

trabalho possui sobre os comportamentos de voz pró-

social do trabalhador. 

Quantitativo, extensivo e de 

corte transversal. 

5. Bem-estar, 

comprometimento e voz nas 

organizações: testando 

alternativas de associação 

entre os construtos a partir do 

modelo de recursos e 

demandas no trabalho 

6. Submeter a teste modelos alternativos que 

expliquem a relação estabelecida entre o bem-estar 

no trabalho (BET), o comprometimento 

organizacional (COMP) e o comportamento de voz 

nas organizações (VPS), considerando ainda a 

influência dos recursos: suporte organizacional, lócus 

de controle no trabalho e auto eficácia. 

Quantitativo, extensivo e de 

corte transversal. 

FIGURA 03. Síntese descritiva dos estudos desenvolvidos nesta tese. 

FONTE: Elaboração própria. 

 

O estudo 1 da tese contempla o primeiro objetivo específico. Nele, apresenta-se um 

estudo de cunho teórico que se propôs a analisar conceitual e empiricamente o fenômeno “bem-

estar relacionado ao trabalho”, buscando identificar sobreposições e/ou os limites entre 

diferentes medidas do construto. Tal análise mostrou-se essencial para a continuidade dos 

estudos subsequentes posto que, embora amplamente estudado atualmente, o fenômeno “bem-

estar no trabalho” é alvo de grande confusão teórica, fato que contribui para que também não 
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haja consenso a respeito dos instrumentos psicométricos mais adequados para mensurá-lo. 

Comparando diferentes medidas do construto, pretendeu-se, portanto, verificar qual das 

medidas disponíveis melhor contempla o fenômeno, tanto em termos conceituais quanto 

empíricos.  

A partir desta discussão, foi possível identificar referências do fenômeno que 

apresentaram solidez conceitual, além de um instrumento de medida adequado e validado para 

o contexto nacional, permitindo, assim, a escolha do referencial usado neste estudo. Nota-se, 

entretanto, que no estudo 1, a análise sobre o fenômeno bem-estar no trabalho foi feita apenas 

no nível teórico. A partir de então, deu-se seguimento à condução da pesquisa delineada com 

um carácter quantitativo e transversal, a qual permitiu atingir os objetivos específicos 

subsequentes da tese.  

Entendendo a necessidade de aprofundar a discussão sobre o processo de mensuração 

do bem-estar no trabalho a partir de dados empíricos, partiu-se para a construção do estudo 2, 

cujo objetivo consistiu em comparar diferentes modelos de mensurar e interpretar o bem-estar 

no trabalho, buscando evidências empíricas que sustentem a melhor estratégia para pesquisa 

sobre o construto (uni ou multidimensional). 

Nota-se que a ênfase dos dois estudos iniciais no fenômeno do bem-estar no trabalho se 

justifica pelas questões e debates que ainda cercam fortemente a sua investigação. Embora os 

outros dois fenômenos centrais do estudo também sejam alvo de múltiplas conceituações, que 

envolvem modelos teóricos diversos, suas definições são mais claras, menos variadas e mais 

estáveis. Além disso, ambos os construtos “comprometimento organizacional” e “voz do 

trabalhador” foram inseridos nesta tese a partir de sua estrutura unidimensional, dispensando, 

portanto, a verificação de alguns elementos metodológicos necessários à medida de bem-estar 

no trabalho, uma vez que este fenômeno é concebido a partir de uma estrutura 

multidimensional.  
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Uma vez melhor esclarecidas questões relativas ao processo de mensuração do bem-

estar no trabalho, seguiu-se na investigação sobre a associação entre os três fenômenos chaves 

elencados neste estudo para a vivências de experiências positivas relacionadas ao trabalho: o 

bem-estar, que representa a experiência subjetiva positiva do trabalhador, o comprometimento 

organizacional afetivo, que retrata um vínculo positivo que o trabalhador estabelece com sua 

organização, e a voz pró-social, que é a expressão de um comportamento extra papel positivo 

que o trabalhador pode emitir para trazer contribuições para a organização.  

Inicialmente, conforme sintetizado no estudo 3, buscou-se verificar a associação entre 

o bem-estar no trabalho e o comprometimento organizacional, identificando se estes se 

comportam como fenômenos equivalente, correlatos ou se o bem-estar é antecedente ou 

consequente do comprometimento. Esta verificação é importante, pois, na literatura, embora 

existam muitas evidências da associação positiva entre estes fenômenos, a direção desta relação 

não é consensual e ter mais informações a este respeito é essencial para garantir uma proposição 

mais segura do modelo geral da tese. 

Também foi considerado um passo essencial para a construção da tese a investigação 

sobre as relações entre o bem-estar no trabalho e o comportamento de voz pró-social do 

trabalhador. Desta maneira, construiu-se o estudo 4, cujo recorte se dedicou a analisar o poder 

preditivo do bem-estar no trabalho sobre os comportamentos de voz pró-social do trabalhador. 

A necessidade de realização deste estudo inicial exploratório com as duas variáveis justifica-se 

pelo fato de as referências encontradas na literatura internacional a respeito da associação entre 

estes dois fenômenos não serem ainda tão explícitas em comparação às evidências encontradas 

para a associação entre voz e comprometimento (e.g. Luchak, 2003; Mellahi, Budhwar & Li, 

2010). Deste modo, entende-se que esta foi uma etapa relevante nesta pesquisa por buscar 

conhecer melhor não apenas o fenômeno da voz nas organizações, descrevendo como estes 

comportamentos se manifestam em diferentes grupos socio-ocupacionais, mas também de que 
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maneira a sua expressão pode estar relacionada ao bem-estar no trabalho, uma vez que são 

poucos os estudos, mesmo na literatura internacional, que contemplem esta relação. 

Por fim, no estudo 5, buscou-se submeter a teste modelos alternativos que expliquem a 

relação estabelecida entre o bem-estar no trabalho, o comprometimento organizacional e o 

comportamento de voz nas organizações. Nestes modelos, seguindo a teoria JD-R, outras 

variáveis (suporte organizacional, lócus de controle no trabalho e auto eficácia) foram inseridas 

como recursos que poderiam potencializar as três variáveis chave do estudo. 

 A seguir, encontram-se na íntegra os cinco estudos que foram fruto desta tese, assim 

como as considerações finais derivadas de todos os estudos em conjunto, nas quais são 

apresentadas, além das conclusões gerais, as limitações referentes às contribuições geradas e 

uma agenda de pesquisa futura que aprofunde questões importantes relativas aos três construtos 

centrais desta tese. 
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ESTUDO 1 
 

BEM-ESTAR RELACIONADO AO 

TRABALHO: ANA LISE DE CONCEITOS E 

MEDIDAS 
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INTRODUÇÃO 

 

Os estudos sobre o bem-estar no contexto de trabalho possuem como referência 

principal o autor Peter Warr, que começa a questionar, em 1978, a correspondência entre o bem-

estar geral e o bem-estar referente a contextos específicos. A partir dessas reflexões, a literatura 

da área se desenvolve, constatando que as relações dos antecedentes do contexto de trabalho 

são mais fortes com o bem-estar neste contexto do que com o bem-estar geral. Em outras 

palavras, como traz Dessen, ao utilizar construtos específicos, “A identificação destas relações 

contribui mais para a compreensão do fenômeno e para a realização de intervenções” (Dessen, 

2010, p. 28). 

Entretanto, é importante assinalar que, ainda antes de ser estudado no contexto 

específico de trabalho, o bem-estar vem sendo alvo de uma vasta gama de estudos. O interesse 

pelo fenômeno ganhou força especialmente nos últimos 15 anos, após o movimento da 

Psicologia Positiva (Pureza et al., 2012), e tem sido apresentado especialmente a partir de duas 

abordagens teóricas principais: a hedônica e a eudaimônica (Huta & Waterman, 2014; Ryan & 

Deci, 2001), as quais influenciam diretamente a proposta de construtos de bem-estar específicos 

ao mundo do trabalho (Carneiro & Fernandes, 2015).  

Segundo Pawelski (2014), as variadas reflexões sobre o bem-estar se distinguem em 

termos de significado: enquanto alguns defendem que o fenômeno pode ser traduzido como 

prazer, outros o compreendem como virtude e outros, ainda, como realização; também se 

diferenciam em termos de papel desempenhado na nossa vida, pois alguns defendem que o 

bem-estar é um resultado natural da experiência humana, enquanto outros acreditam que é algo 

impossível de se obter; e, ainda, variam em termos de valoração, pois enquanto alguns 

argumentam que a busca do bem-estar deve ser a prioridade da vida, outros defendem que esta 

busca é a responsável pelas mazelas da vida.  
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Os primeiros estudos sobre o bem-estar foram desenvolvidos a partir da abordagem 

hedônica, a qual compreende o fenômeno como uma experiência cumulativa de afetos 

(Paschoal, Torres & Porto, 2010). Esta abordagem, até hoje, possui grande influência em 

pesquisas da área e permite a compreensão do nível de bem-estar a partir de uma avaliação 

subjetiva do indivíduo, o qual é instigado a identificar a frequência dos afetos experimentados. 

Seu principal precursor é Diener (1984), que utiliza, intercambiavelmente, os termos “bem-

estar subjetivo” e “felicidade” para designar o fenômeno com base na frequência de emoções e 

humores. Para o autor, toda a pesquisa em torno deste conceito está preocupada com o “como” 

e o “porque” as pessoas experimentam suas vidas de maneira positiva, tanto numa perspectiva 

de julgamentos cognitivos quanto de reações afetivas. Diener (1984) enumera, ainda, como as 

três características mais marcantes da área: 1) a presença da subjetividade; 2) o uso de medidas 

positivas; e 3) a inclusão de uma avaliação global de todos os aspectos da vida de uma pessoa 

nas medidas do construto.  

Atualmente, apesar das variações de definições existentes, há um consenso entre os 

pesquisadores do bem-estar subjetivo de que este é formado por uma dimensão cognitiva, a 

qual se refere a um componente avaliativo da satisfação ou qualidade de vida geral, e uma 

dimensão afetiva, que é composta por afetos e emoções, positivas e negativas. Quanto à 

dimensão afetiva, é válido esclarecer que ela costuma ser avaliada, nas escalas que buscam 

mensurar o bem-estar, em termos de frequência e não de intensidade dos afetos, posto que a 

intensidade está mais ligada à qualidade da emoção experimentada do que ao nível de bem-

estar em si (Giacomoni, 2004).  

Em síntese, pessoas que exibem alto nível de bem-estar subjetivo tendem a vivenciar 

mais emoções positivas do que negativas, bem como avaliar positivamente a sua vida como um 

todo. Dessa maneira, este fenômeno é necessariamente mensurado a partir da perspectiva do 

próprio indivíduo, que toma como base critérios pessoais no momento de relatar a experiência 
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de bem-estar (Albuquerque & Tróccoli, 2004; Galinha & Pais Ribeiro, 2005; Giacomoni, 

2004).  

Na abordagem eudaimônica, adota-se uma nova definição para o bem-estar, que passa 

a ser entendido não mais como uma experiência cumulativa de afetos da qual se sobressai o 

prazer, mas sim como o próprio funcionamento psicológico ótimo do indivíduo, sendo esta 

definição predominantemente conhecida sob a denominação de “bem-estar psicológico”. A 

principal característica da abordagem eudaimônica do bem-estar é a ênfase em experiências de 

realização pessoal e de expressão dos potenciais individuais. Logo, esta perspectiva considera 

que o bem-estar psicológico pode ser fortemente influenciado por características pessoais 

positivas (Barbosa et al., 2010; Veenhoven, 2014; Waterman, 1993), uma vez que este estado 

subjetivo é alavancado pelo “sentimento presente quando a pessoa se move em direção à 

autorrealização por meio do desenvolvimento do seu potencial e do alcance de seus objetivos 

de vida” (Dessen, 2010, p. 13).  

Nesta perspectiva, a pesquisadora Carol Ryff se apresenta a partir da década de 1980, 

como uma das principais referências teóricas, definindo o bem-estar como o funcionamento 

positivo do indivíduo, que pode ser estruturado em seis dimensões: 1) auto aceitação 

(sentimento positivo de amor-próprio perante a vida presente e passada); 2) relação positiva 

com os outros (relações baseadas em amor e confiança); 3) autonomia (perceber-se capaz de 

seguir as próprias convicções); 4) controle do ambiente (capacidade de criar um entorno que 

atenda às capacidades e necessidades do indivíduo); 5) propósito na vida (ter objetivos para 

conceder à vida significado); e 6) crescimento pessoal (possibilidade de crescer, desenvolver e 

realizar o potencial pessoal) (Ahrens & Ryff, 2006; Ferreira, 2012; Paschoal, Torres & Porto, 

2010; Ryff & Keyes, 1995). 

Comparando ambas as abordagens, Ryff e Keyes (1995) assinalam que houve uma 

mudança de perspectiva a partir da qual se buscou entender melhor o que significa estar bem 
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psicologicamente. Na mesma direção comparativa, Dessen (2010) situa que o hedonismo 

enfatiza mais o resultado da experiência (prazer) enquanto a eudaimonia foca mais no processo 

(crescimento, realização). Waterman et al. (2010), por sua vez, esclarecem que o bem-estar 

hedônico indica ser um pré-requisito para evitar o funcionamento psicossocial negativo, mas 

não necessariamente leva ao desenvolvimento do indivíduo; enquanto o bem-estar eudaimônico 

fornece muito mais recursos para a "alavancagem" do funcionamento psicossocial positivo. 

Ainda neste sentido, Huta e Ryan (2010) discutem que indivíduos que focam exclusivamente 

na busca do bem-estar por motivos eudaimônicos tendem a experimentar desgaste a longo 

prazo, de modo que a busca de atividades orientadas pelo hedonismo seria necessária para 

renovar as energias que permitem ao sujeito continuar a buscar a sua melhor versão. 

Também comparando as visões hedônica e eudaimônica do bem-estar, Waterman 

(1993) e Meyer e Maltin (2010) sinalizam que, embora elas estejam associadas, a relação 

estabelecida entre elas é assimétrica, uma vez que a eudaimonia é considerada uma condição 

suficiente, porém não necessária para a experiência do bem-estar hedônico, enquanto a hedonia 

não seria nem suficiente nem necessária para a experiência do bem-estar eudaimônico. 

Considerando que a abordagem eudaimônica dá mais ênfase ao que é preciso para que a pessoa 

esteja bem na vida como um todo, valorizando a possibilidade de que as características pessoais 

de cada indivíduo sejam aprimoradas no sentido de fomentar o fenômeno do bem-estar no 

âmbito psicológico e indo além do sentido do prazer, alguns autores (e.g., Meyer & Maltin, 

2010) defendem que esta visão coopera mais fortemente com a proposta da Psicologia Positiva, 

entretanto, de uma maneira geral, os estudos têm adotado mais construtos de bem-estar 

concebidos a partir da perspectiva hedônica. 

Recentemente, com o objetivo de verificar se o bem-estar de base hedônica e o bem-

estar de base eudaimônica se constituem, de fato, como fenômenos distintos, Disabato et al. 

(2016) buscaram desenvolver estudos de validade discriminante entre diferentes medidas que 
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representavam estas perspectivas (Disabato, Goodman, Kashdan, Short & Jarden, 2016). Os 

autores alegam que, embora esta distinção teórica esteja presente no campo de estudos do bem-

estar há muito tempo, a sua utilidade teórica e o seu suporte empírico são ainda questionáveis.  

Em seu estudo, Disabato et al. (2016) usaram dados de uma amostra internacional de 

mais de 7 (sete) mil adolescentes e adultos que haviam respondido não apenas a diferentes 

escalas de bem-estar, como também a instrumentos que mensuravam fenômenos tácita e 

empiricamente aceitos como associados a este fenômeno. Conduzindo análises fatoriais 

confirmatórias através da modelagem de equações estruturais, os autores identificaram que 

tanto o modelo unifatorial (que concebia todos os fatores utilizados para avaliar o bem-estar 

como parte de um fator latente mais amplo) quanto o modelo de dois fatores (que concebia a 

divisão do bem-estar em dois fatores latentes principais – o hedônico e o eudaimônico) 

apresentaram ajustes adequados, sendo, entretanto, apesar de os fatores demonstrarem estar 

altamente correlacionados (r = .96), a solução bifatorial psicometricamente levemente superior, 

tanto na amostra global quanto na comparação feita por sub-amostras de diferentes 

regiões/países do mundo. Por outro lado, as análises conduzidas com os fenômenos correlatos 

do bem-estar apontaram que a maioria dos fenômenos avaliados se comporta de maneira similar 

em relação ao bem-estar hedônico e ao eudaimônico, tendo apenas 3 (três) das 11 (onze) 

variáveis observadas apresentado padrões diferentes de comportamento em relação a estes 

fenômenos. 

Assim, cabe assinalar que, apesar do esforço didático de separar as abordagens e 

conceitos que vem sendo desenvolvidos a respeito do bem-estar, encontra-se ainda na literatura 

um alto nível de confusão teórica, exigindo que os pesquisadores da área se dediquem a discutir 

os limites e possibilidades de cada uma dessas abordagens e conceitos, contribuindo, portanto, 

para a construção de um corpo de conhecimentos mais sólido e conciso. Como este ainda é um 

campo em construção, a confusão teórica e conceitual do bem-estar acaba por se reproduzir 
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também quando este fenômeno é estudado em contextos específicos, como é o caso do trabalho. 

Esta confusão na teoria, consequentemente, implica em confusão no momento de avaliar o 

fenômeno e, consequentemente, no momento de produzir intervenções sobre ele. 

Neste sentido, Tiberius (2014) destaca que o refinamento metodológico depende 

necessariamente de reflexões filosóficas sobre a natureza do fenômeno, o que impede que 

questões normativas sobre a sua definição sejam respondidas sejam sem um investimento 

anterior no esclarecimento sobre suas bases teóricas. No mesmo caminho, Haybron (2014) 

alerta sobre a necessidade de mais cuidado no processo de mensuração do fenômeno, uma vez 

que as medidas precisam permitir acessar os diferentes conceitos de bem-estar com mais 

precisão e acuracidade.  

Deste modo, este estudo teve como objetivo analisar conceitual e empiricamente o 

fenômeno “bem-estar relacionado ao trabalho”, buscando identificar sobreposições e/ou os 

limites entre diferentes medidas do construto na realidade brasileira. Para tanto, foi realizado 

um levantamento na literatura, utilizando publicações nacionais e internacionais veiculadas a 

partir de livros (submetidos a revisão por pares) e de periódicos científicos. O acesso aos artigos 

de revistas científicas foi feito a partir de pesquisas utilizando portais como o “Periódicos da 

Capes”, “Scielo”, “Pepsic”, “Google Acadêmico”, entre outros. Nestas pesquisas, foram 

inseridos como termos chaves as palavras “bem-estar/well-being”, “trabalho/work”, 

“trabalhador/worker”, “escala/scale”, “medida/measure”, sendo incluídos na análise os artigos 

que, após a leitura, apresentaram informações novas/relevantes para o propósito do estudo. 

Embora já existam revisões teóricas publicadas em periódicos nacionais sobre o tema 

(e.g. Paschoal et al., 2013; Santos & Ceballos; 2013), entende-se que este estudo se justifica 

por dois motivos principais. Em primeiro lugar, o crescente interesse pelo tema do bem-estar 

relacionado ao trabalho estimula novas produções científicas, sendo que o período de cinco 

anos que divide a presente revisão das anteriores pode abarcar novas e importantes publicações 
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no campo. Em segundo lugar, e talvez ainda mais importante, em nenhuma das revisões 

anteriores é feita uma reflexão crítica direta sobre a articulação que existe entre as medidas do 

fenômeno e os conceitos que as sustentam. Neste ponto, portanto, este estudo se diferencia dos 

demais, pois pretende contribuir para a tomada de decisão mais consciente dos pesquisadores 

ao usarem tais instrumentos como base para suas pesquisas. 

 

BEM-ESTAR RELACIONADO AO TRABALHO: CONCEITOS 

 

Warr (2007) apresenta o bem-estar no trabalho como uma experiência subjetiva 

positiva, a qual ocorre quando, ao mesmo tempo, o afeto positivo no trabalho prevalece sobre 

o negativo e o trabalho proporciona experiências de desenvolvimento de potenciais individuais 

e realização pessoal. Contudo, esta experiência subjetiva positiva tem sido avaliada 

empiricamente a partir de construtos diversos, os quais, muitas vezes, tendem a uma ampliação 

conceitual do fenômeno, apresentando-o sob diversas visões e nomenclaturas, como: bem-estar 

ocupacional (Van Horn, Taris, Schaufeli, & Schreurs, 2004), bem-estar no trabalho (Ferreira, 

Pacheco, Pinto, Fernandes, & Silva, 2007; Paschoal, 2008; Siqueira & Padovam, 2008), 

felicidade no trabalho (Vasconcelos, 2004), bem-estar pessoal nas organizações (Paz, 2004), 

entre outros.  

Em uma revisão sistemática sobre a produção de artigos nacionais acerca dessa temática, 

Paschoal et al. (2013) destacam que, embora as pesquisas da área resguardem o interesse de 

avaliar o bem-estar no mundo do trabalho, as concepções e as bases teóricas que amparam esses 

construtos variam muito entre si. Em alguns casos, se sustentam em uma perspectiva hedônica 

mais voltada para a vivência de prazer, em outros, em uma perspectiva que contempla mais os 

aspectos cognitivos relacionados ao desenvolvimento pessoal, ou, ainda, a combinação de 

ambas as perspectivas. Assim, os mesmos autores sintetizam que sob a nomenclatura do bem-



 

40 

 

estar relacionado ao trabalho encontram-se as seguintes concepções: afeto do trabalhador; 

satisfação de desejos e necessidades; satisfação no trabalho, envolvimento com o trabalho e 

comprometimento organizacional; prevalência de afeto positivo no trabalho e percepção do 

indivíduo de que expressa e desenvolve seus potenciais e avança no alcance de suas metas de 

vida a partir do seu trabalho (Paschoal et al., 2013). No mesmo sentido, Demo e Paschoal (2013) 

enfatizam que, apesar de existir concordância sobre a importância do bem-estar no trabalho, a 

ausência de consenso sobre o que define o fenômeno ainda é predominante. 

Tomando os construtos que privilegiam a visão hedônica sobre o bem-estar, pontua-se, 

por exemplo, que Vasconcelos (2004) adota o termo felicidade no trabalho para explorar a 

satisfação com relação a aspectos do ambiente ocupacional, bem como a frequência e a 

intensidade de emoções positivas, utilizando como variáveis-chave a satisfação no trabalho, a 

confiança, a lealdade, a liderança, os valores e o humanismo. Por outro lado, Van Horn et al. 

(2004) utilizam o conceito de bem-estar ocupacional para se referirem à avaliação positiva de 

fatores do trabalho, incluindo, além da dimensão afetiva, a profissional, a social, a cognitiva e 

a psicossomática. Já Ferreira et al. (2007) definem o bem-estar no trabalho como um construto 

superordenado que contém uma dimensão cognitiva, representada pela satisfação no trabalho, 

e uma dimensão afetiva, que engloba os afetos positivos e negativos dirigidos ao trabalho. 

Siqueira e Padovam (2008), por sua vez, entendem que o bem-estar no trabalho decorre da 

integração de três fatores: satisfação no trabalho, comprometimento organizacional afetivo e 

envolvimento com o trabalho. A partir destes construtos, é interessante observar uma possível 

sobreposição entre o conceito de bem-estar no trabalho e de satisfação no trabalho. 

Considerando uma perspectiva mais eudaimônica, o construto de “bem-estar pessoal 

nas organizações”, proposto por Paz, em 2004, apresenta uma delimitação específica ao 

contexto de aplicação. Tal construto se refere à satisfação das necessidades e a realização dos 

desejos dos indivíduos ao desempenharem seu papel nas organizações. Dessa forma, pressupõe 



 

41 

 

uma relação de reciprocidade entre indivíduo e organização, entendendo que o bem-estar do 

indivíduo depende não apenas do quanto o seu ambiente lhe provê oportunidades de 

experiências positivas, mas também do quanto estas são percebidas e o quanto são aproveitadas. 

Nesse sentido, a realização dos desejos e a satisfação das necessidades individuais dependem 

de alguns indicadores que contribuem, ao mesmo tempo, para o bem-estar dos funcionários e 

para que as organizações se mantenham no mercado com produtividade tais como: as relações 

com a chefia, com os colegas e com os clientes; a valorização do trabalho pelo funcionário, pela 

organização e pela sociedade; as oportunidades de carreira; a autonomia; o suporte material, 

social e tecnológico; o salário justo; a identificação com a organização (Dessen, 2010; Dessen 

& Paz, 2010). Apesar do seu potencial explicativo, o construto de bem-estar nas organizações 

pode ser questionado por não ser aplicável a todos os contextos de trabalho e, também, porque 

insere em suas dimensões indicadores que, na literatura, têm sido apontados como antecedentes 

e não como componentes do bem-estar (Paschoal & Tamayo, 2008). 

Buscando sintetizar tanto a visão hedônica quanto a eudaimônica, Paschoal (2008) 

propõe que o bem-estar no trabalho resulta da prevalência de emoções positivas e da percepção 

do indivíduo de que, no seu trabalho, expressa e desenvolve seus potenciais e avança no alcance 

de suas metas de vida. Portanto, esse construto é investigado por meio dos fatores afeto positivo, 

afeto negativo e realização pessoal no trabalho. 

Diante do exposto, ressalta-se que avanços nos estudos relativos ao bem-estar do 

trabalhador dependem necessariamente de uma melhor compreensão sobre este fenômeno, a 

fim de determinar efetivamente quais são os seus limites conceituais e possíveis sobreposições 

com outros construtos positivos da área de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Estudos 

têm utilizado conceitos diferentes de maneira intercambiável, porém, sem discutir 

intrinsecamente a similitude dos seus significados. A título de exemplo, pode-se citar a 

necessidade de discutir os limites e as similaridades entre o bem-estar e conceitos clássicos 
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como satisfação e qualidade de vida, assim como entre o bem-estar e conceitos propostos mais 

recentemente na literatura, como engajamento e florescimento. 

A relação entre satisfação e bem-estar, apesar de historicamente consolidada desde o 

princípio dos estudos focados no bem-estar hedônico (e.g. Diener, 1984), recentemente vem 

sendo avaliada por muitos pesquisadores da área de maneira crítica (e.g., Paschoal & Tamayo, 

2008). Embora alguns autores compreendam a satisfação no trabalho como um fenômeno 

análogo ao bem-estar, outros tantos chamam a atenção para o fato de este ser um construto 

correlato, porém não idêntico (e.g. Juniper, Bellamy & White, 2011), uma vez que a satisfação 

é compreendida como um fenômeno resultante exclusivamente de uma avaliação cognitiva 

(Siqueira, 2008), desconsiderando a essência afetiva do bem-estar. Se num contexto mais amplo 

essa diferenciação já vem sendo destacada, o mesmo acontece no campo do trabalho, em que 

também tem se questionado se a satisfação no trabalho faz parte do bem-estar relacionado ao 

trabalho ou se estes são fenômenos apenas similares.  

No caso da qualidade de vida, a confusão com o bem-estar também já vem de longa 

data. Entretanto, algo importante que pode diferenciar estes conceitos é o fato de a qualidade 

de vida ser avaliada tanto com base em parâmetros objetivos (como, por exemplo, acesso à 

saúde e à educação) como em parâmetros subjetivos, diferente do bem-estar, que tende a ser 

concebido como uma experiência subjetiva positiva (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).  

Neste sentido, o conceito específico de qualidade de vida no trabalho se sobrepõe ao do 

bem-estar relacionado ao trabalho por depender da possibilidade de o trabalhador usar e 

desenvolver suas capacidades, percebendo oportunidades de crescimento na empresa 

(Fernandes & Gutierrez, 1988), que são aspectos congruentes com a concepção eudaimônica 

do bem-estar. Ao mesmo tempo, é um conceito que se diferencia, por depender também de 

aspectos como a existência de uma compensação justa e adequada (Fernandes & Gutierrez, 

1988).  
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Outro elemento importante a ser destacado é que a qualidade de vida no trabalho é 

compreendida como um macro fenômeno, relativo à aplicação de uma filosofia nas formas de 

gerir e organizar o trabalho (Fernandes & Gutierrez, 1988; Limongi-França, 2004). Diante do 

exposto, pode-se refletir que a qualidade de vida no trabalho assume um papel de possível 

antecedente do bem-estar (Farsen, Boehs, Ribeiro, Biavalti & Silva, 2018), em função de se 

referir, prioritariamente, a condições do contexto laboral, enquanto o bem-estar seria o estado 

vivenciado pelo indivíduo como resultado da exposição a estas condições. 

Por outro lado, no caso da relação entre engajamento e bem-estar no trabalho, destaca-

se que engajamento no trabalho expressa algo que o trabalhador efetivamente faz, como 

resultado de um estado motivacional positivo que se manifesta em sentimentos de vigor, 

absorção e dedicação ao trabalho (Ferreira et al., 2016). Trata-se, portanto, de um estado que 

não pode ser avaliado de maneira desconectada da ação, sendo mais adequadamente 

classificado em termos de atitude, uma vez que indica a predisposição do indivíduo em agir de 

uma determinada maneira (Robertson & Cooper, 2010), enquanto o bem-estar, conforme 

explícito na própria composição da palavra, refere-se a um estado (e apenas a um estado) do 

indivíduo.  

Ademais, os comportamentos positivos gerados pelo engajamento são de interesse 

direto da organização, gerando resultados benéficos, em primeira instância, para a instituição 

(Robertson & Cooper, 2010). Por outro lado, o bem-estar está altamente relacionado a 

comportamentos positivos, mas se trata de um estado subjetivo, que é mais diretamente 

importante e benéfico para os trabalhadores do que para a organização em si (Juniper, Bellamy 

& White, 2011). 

Outro fenômeno que, de forma recorrente, vem sendo associado ao bem-estar é o 

florescimento, o qual foi concebido como um conceito representativo das teorias mais atuais 

relacionadas ao conceito clássico de bem-estar psicológico (Diener et al., 2009). Entende-se 
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que a nomenclatura “florescimento” pode ter sido utilizada para melhor designar a experiência 

positiva que o indivíduo tem quando se move em relação ao seu crescimento/desenvolvimento 

pessoal, de forma a não confundir esta concepção, claramente fundamentada na eudaimonia, 

com o conceito de bem-estar subjetivo, o qual possui uma fundamentação hedônica.  

O estudo do florescimento se estendeu ao campo do trabalho, assim como os 

questionamentos sobre os limites e as sobreposições que podem haver entre este fenômeno e o 

bem-estar relacionado ao trabalho. Em sua definição, Mendonça et al. (2014) esclarecem que o 

florescimento no trabalho é um fenômeno associado “(...) a uma situação de prosperidade, de 

desenvolvimento e a um estado progressivo de satisfação e bem-estar no contexto do trabalho” 

(Mendonça, Caetano, Ferreira, Sousa & Silva, 2014, p. 172). Nesse sentido, cabe questionar em 

que ponto o “florescimento” e o “bem-estar” passam a representar fenômenos distintos, para 

evitar que muitas nomenclaturas diferentes sejam utilizadas para designar o mesmo fenômeno. 

Conforme Sonnentag (2015) enfatiza, o bem-estar é um fenômeno mutável, podendo 

tanto ter leves flutuações em pequenos períodos de tempo (como dias ou semanas) como 

podendo aumentar ou diminuir consideravelmente após longos períodos (como meses e anos). 

Entretanto, sua mudança controlada, promovida por intervenções positivas da organização, só 

pode ser viabilizada com uma compreensão mais clara deste fenômeno e da melhor forma de 

mensurá-lo.   

Assim, como forma de facilitar a compreensão das bases teóricas, das diferentes 

nomenclaturas, assim como dos possíveis limites e sobreposições estabelecidos entre o bem-

estar relacionado ao trabalho e outros fenômenos correlatos, apresenta-se uma síntese da análise 

conceitual realizada na Figura 01. 
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FIGURA 01. Análise conceitual do bem-estar relacionado ao trabalho 

FONTE: Elaboração própria. 

 

Entende-se que estas reflexões teóricas precisam ser melhor sustentadas também 

empiricamente, através de análises de validade convergente e discriminante, que permitam 

avançar no sentido de entender quais aspectos podem (e devem) ser vistos como constituintes 

do bem-estar relacionado ou trabalho e quais se referem a construtos próximos, porém 

diferentes. Para tanto, é necessário voltar a atenção também para as medidas que são utilizadas 

para aferir este fenômeno e as definições conceituais que as sustentam. 

 

BEM-ESTAR RELACIONADO AO TRABALHO: MEDIDAS 

 

Existe um interesse evidenciado, tanto no campo científico como na sociedade em geral, 

em avaliar o bem-estar relacionado ao trabalho para, por conseguinte, poder intervir sobre ele. 

Ao longo das últimas décadas, os instrumentos de medidas deste fenômeno evoluíram bastante. 

De início, era muito comum encontrar instrumentos de item-único, enquanto agora a tendência 
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é a construção de escalas de múltiplos itens (Cooke, Melchert & Connor, 2016). Também é 

possível identificar variações nas estratégias de mensuração. Enquanto classicamente os 

instrumentos eram utilizados como medidas transversais, cada vez mais têm aparecido o 

desenvolvimento de “medidas repetidas”, que buscam abarcar não apenas o estado do bem-

estar, mas suas possíveis flutuações ao longo do tempo (Sonnentag, 2015). 

Em termos de conteúdo, a difusão de diferentes conceitos e a diversificação de 

nomenclaturas utilizadas para designar o bem-estar relacionado ao trabalho interfere 

diretamente na construção de variados instrumentos de medida do fenômeno. A existência de 

instrumentos variados poderia ser considerada uma vantagem no sentido de possibilitar o acesso 

a múltiplas opções para acessar o fenômeno. Entretanto, tal variedade demonstra ser um perigo 

quando o profissional que utilizará a medida não tem clareza sobre a teoria na qual ela se 

fundamenta, comprometendo, assim, a sua validade, pois pode escolher uma medida que talvez 

não represente o mesmo fenômeno que ele pretende acessar. 

Interessa sinalizar que, embora haja evidências que apontem que a utilização de medidas 

contextualizadas é mais eficaz do que a utilização de medidas gerais (Dessen, 2010; Warr, 

1978), ainda é bastante recorrente que os estudos no campo das organizações e do trabalho 

façam uso de medidas gerais de bem-estar. Aqui, o foco de análise se deteve em medidas 

específicas ao contexto. Revisões sobre escalas que medem o bem-estar já foram feitas em 

estudos internacionais (e.g. Cooke, Melchert & Connor, 2016; Linton, Dieppe & Medina-Lara, 

2016), contudo, nenhum no Brasil, assim como também nenhum com medidas específicas ao 

mundo do trabalho.  

Deste modo, a partir do levantamento bibliográfico realizado, foram incluídas todas as 

medidas encontradas na literatura brasileira que, segundo a designação dos autores da pesquisa, 

se referiam ao fenômeno bem-estar avaliado no contexto de trabalho ou cuja nomenclatura 

explicitava a avaliação de fatores classicamente descritos como definidores do fenômeno bem-
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estar. Os oito instrumentos nacionais que atenderam a estes critérios estão sintetizados na Figura 

02, que apresenta, para cada medida, sua estrutura fatorial e confiabilidade das medidas. 

 

ESCALA FATORES AUTORES 

Questionário de Saúde Geral (QSG-12) 

- Solução unifatorial (12 itens, α=0,88) 
OU 

- Autoeficácia (6 itens, α=0,85) 

- Depressão e esgotamento emocional (6 itens, α=0,75) 

Borges e Argolo (2002) 

Escala de Bem-Estar Afetivo no 

Trabalho (JAWS) 

- Afetos positivos (14 itens, α=0,94) 

- Afetos negativos (13 itens, α=0,87)  
Gouveia et al. (2008) 

Escala de Afetos no Trabalho (ESAFE) 
- Afetos positivos (14 itens, α=0,93) 
- Afetos negativos (14 itens, α=0,90)  

Ferreira, Silva, Fernandes e 
Almeida (2008) 

Escala de Bem-estar no trabalho (EBET) 

- Afetos positivos (9 itens, α=0,93) 

- Afetos negativos (12 itens, α=0,91)  
- Expressividade / Realização no trabalho (9 itens, α=0,88) 

Paschoal e Tamayo (2008) 

Indicadores de Bem-estar pessoal nas 
organizações (IBEPO) 

- Condições de trabalho (7 itens, α=0,82) 

- Identificação com a organização (8 itens, α=0,91) 
- Oportunidades de crescimento (5 itens, α=0,85) 

- Realização (8 itens, α=0,90) 

- Reconhecimento (6 itens, α=0,82) 
- Relação com a chefia (7 itens, α =0,94) 

- Relação com colegas (7 itens, α=0,90) 

- Relação com clientes (3 itens, α=0,82) 
- Salário (6 itens, α=0,92) 

- Valorização do trabalho (4 itens, α=0,75) 

Dessen e Paz (2010) 

Bem-estar Laboral Geral (BLG) 

Bem-estar psicossocial: 
- Afetos (10 itens α=0,95) 

- Competências (10 itens, α=0,95) 

- Expectativas (22 itens, α=0,97) 
Efeitos colaterais: 

- Somatização (5 itens, α=0,88) 

- Desgaste (4 itens, α=0,93)  
- Alienação (4 itens, α=0,80). 

Goulart, Blanch, Sahagún 
& Bobsin (2012) 

Escala de Dimensões Organizacionais 

da Qualidade de Vida e Bem-Estar no 
Trabalho 

- Salários e benefícios (6 itens, α=0,86) 

- Condições físicas e de segurança no ambiente de trabalho 
(9 itens, α=0,84) 

- Oportunidades de uso e desenvolvimento das próprias 

competências; (9 itens, α=0,90) 
- Relacionamento e comunicação entre supervisores e 

empregados (9 itens, α=0,90) 

- Relacionamento interpessoal com os colegas de trabalho (5 
itens, α=0,78) 

Silva e Ferreira (2013) 

Inventário de Bem-estar no trabalho 

(IBET-13) 

- Compromisso e satisfação (9 itens, α=0,92) 

- Envolvimento com o trabalho (4 itens, α=0,87) 

Siqueira, Orengo e Peiró 

(2014) 

Escala de Florescimento no Trabalho 

(EFLOT) 
- Florescimento no trabalho (8 itens, α=0,80) 

Mendonça, Caetano, 

Ferreira, Sousa e Silva 
(2014) 

FIGURA 02. Síntese das escalas encontradas para mensuração do bem-estar relacionado ao trabalho 

FONTE: Elaboração própria da autora 

Cronologicamente, a primeira medida identificada na literatura foi a de Borges e Argolo 

(2002). Estes autores propõem a adaptação e validação de uma escala de bem-estar psicológico 

(Questionário de Saúde Geral – QSG-12) para uso em estudos ocupacionais. Embora a 

descrevam como uma escala de bem-estar psicológico, o instrumento avalia a saúde geral a 

partir de dois fatores: a autoeficácia, que é a percepção que o indivíduo tem acerca de sua 

própria capacidade de desempenho, e a depressão e esgotamento emocional. Além de tais 
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fatores não contemplarem as conceituações mais consensuais que existem na literatura acerca 

do bem-estar, vale destacar que um deles ainda é negativo.  

O mal-estar e o bem-estar são conceitos que, apesar de relacionados, possuem 

antecedentes e consequentes distintos entre si (Ferreira, Souza & Silva, 2012). Nesse sentido, 

salienta-se que, dentro da perspectiva da Psicologia Organizacional Positiva, é necessário que 

os instrumentos direcionados para a avaliação do bem-estar estejam estruturados através de 

descritores positivos, voltando-se, então, para o desenvolvimento do potencial humano e para 

a promoção de estratégias que ajudem a tornar as pessoas mais felizes e produtivas, e, ao mesmo 

tempo, contribuir para o funcionamento saudável dos indivíduos, grupos e instituições (Dessen, 

2010).  

Dentre os instrumentos que se propõem a medir o bem-estar levantados na pesquisa, o 

QSG-12 adaptado e validado por Borges e Argolo (2002) foi o mais antigo. Nesse sentido, 

percebe-se que, de maneira coerente com a maior difusão da Psicologia Positiva, os 

instrumentos que foram detectados após esta data, já apresentam uma determinação mais 

explícita de mensuração do bem-estar a partir de fatores positivos, não relacionados ao 

adoecimento. Entretanto, esta influência ainda não está completamente sedimentada, posto que 

em 2012, também é possível encontrar a escala de Bem-estar Laboral Geral (BLG), proposta 

por Goulart et al. (2012), que avalia o bem-estar a parte de dois macro fatores que representam 

as facetas positiva (denominada de bem-estar psicossocial) e negativa (denominada de efeitos 

colaterais) do fenômeno.  

No ano de 2008, identifica-se a publicação de três escalas para mensuração do bem-

estar relacionado ao trabalho: a Escala de Bem-Estar Afetivo no Trabalho (JAWS), proposta 

por Gouveia et al. (2008); a Escala de Afetos no Trabalho (ESAFE), proposta por Ferreira et 

al. (2008); e a Escala de Bem-estar no Trabalho (EBET), proposta por Paschoal e Tamayo 

(2008). Interessa notar que todas elas incluem entre os fatores básicos de avaliação do bem-
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estar os afetos (positivos e negativos), explicitando a influência da concepção hedônica do bem-

estar nestas medidas. Entretanto, além destes fatores, a EBET (Paschoal & Tamayo, 2008) 

apresenta ainda a dimensão “expressividade / realização no trabalho”, a qual busca sintetizar a 

busca pelo desenvolvimento e pela realização pessoal que são dimensões características da 

perspectiva eudaimônica do bem-estar. 

No que tange à EBET (Paschoal & Tamayo, 2008), cabe ressaltar ainda que houve uma 

aceitação bastante positiva da sua estrutura na literatura nacional, uma vez que é possível 

encontrar uma diversidade de estudos empíricos que usam a escala como meio de acessar o 

fenômeno do bem-estar no trabalho. Inclusive, esta escala já foi validada para uso fora do país 

(Demo & Paschoal, 2016), o que agrega ainda mais indícios para a sua estabilidade. Além de 

apresentar indicadores psicométricos satisfatórios, a EBET agrega como vantagem a 

possibilidade de mensurar, a partir de um único instrumento, tanto o bem-estar hedônico quanto 

o eudaimônico, ainda que nem todas as dimensões do último conceito sejam contempladas na 

medida. 

A escala de indicadores de bem-estar pessoal nas organizações (IBEPO) foi proposta 

por Dessen e Paz (2010), sendo a que apresenta maior quantidade de dimensões utilizadas para 

acessar o fenômeno, seguida pela Escala de Dimensões Organizacionais da Qualidade de Vida 

e Bem-Estar no Trabalho (EDOQVBET) de Silva e Ferreira (2013). Ressalta-se que ambas as 

escalas têm em comum o fato de serem voltadas para a avaliação do bem-estar em contextos 

organizacionais. Nesse sentido, ambas apresentam dentre os fatores avaliados dimensões que 

representam aspectos extrínsecos ao sujeito, relacionados ao retorno financeiro e as condições 

relativas à realização do trabalho (“salário”, “salário e benefícios”, “condições de trabalho”, 

“condições físicas e de segurança no ambiente de trabalho”).  

Segundo Linton, Dieppe e Medina-Lara (2016), as escalas de bem-estar voltadas para a 

avaliação de determinantes são compostas por fatores que influenciam como as pessoas pensam 
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e se sentem, enquanto aquelas voltadas para a mensuração de estados apresentam, de forma 

direta, os pensamentos e sentimentos que a pessoa pode ter a respeito da sua vida, ou, no caso 

aqui avaliado, a respeito de trabalho. Pode-se problematizar que os fatores mencionados como 

parte da IBEPO e da EDOQVBET não condizem teoricamente com a definição do bem-estar 

enquanto estado, mas representam sim antecedentes ou indicadores (determinantes), que podem 

ajudar a promover esta sensação positiva, estando, assim, mais associados à perspectiva de 

qualidade de vida no trabalho, que é um conceito que não denota diretamente apenas como a 

pessoa se sente, mas sim os fatores contextuais que proporcionam avaliações positivas sobre a 

experiência de trabalho. Tal compreensão é sinalizada pelas próprias autoras das escalas, 

quando optam por usar os termos “indicadores” (no caso na IBEPO) e “qualidade de vida” (no 

caso da EDOQVBET). 

Ao mesmo tempo, é possível encontrar tanto na escala de Dessen e Paz (2010) quanto 

na de Silva e Ferreira (2013) dimensões que podem ser classificadas como congruentes com a 

perspectiva eudaimônica do bem-estar, uma vez que versam não sobre determinantes como os 

fatores anteriormente mencionados, mas sobre como o trabalhador de fato se sente. É o caso 

dos fatores que avaliam a realização pessoal através do trabalho, assim como as oportunidades 

de desenvolvimento e os relacionamentos interpessoais, representados na escala de Silva e 

Ferreira (2013) sob as denominações de “oportunidades de uso e desenvolvimento das próprias 

competências”, “relacionamento e comunicação entre supervisores e empregados” e 

“relacionamento interpessoal com os colegas de trabalho”, e na escala de Dessen e Paz (2010) 

sob as denominações de “oportunidades de crescimento”, “realização”, “relação com a chefia”, 

“relação com colegas” e “relação com clientes”. Comparando-os com a tradição teórica do bem-

estar eudaimônico, estes fatores podem ser vistos como representantes das dimensões “relações 

positivas” e “crescimento pessoal” (ver Ahrens & Ryff, 2006; Ryff & Keyes, 1995; Warr, 

2007). Ainda congruentes com esta perspectiva, a IBEPO (Dessen & Paz, 2010) apresenta as 
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dimensões de valorização e reconhecimento do trabalho, que podem ser associadas à categoria 

de “identificação de propósito e significado” (descrita por Ryff & Keyes, 1995; Ahrens & Ryff, 

2006). 

Numa outra direção, Siqueira, Orengo e Peiró (2014), com base na proposição teórica 

do construto bem-estar no trabalho de Siqueira e Padovam (2008), elaboram o Inventário de 

Bem-estar no Trabalho (IBET-13) que, após as análises psicométricas, apresenta dois fatores 

chave para o acesso ao bem-estar: “compromisso e satisfação” e “envolvimento com o 

trabalho”. Os próprios autores da IBET-13 descrevem estes fatores como formas de vínculos 

através dos quais o trabalhador pode experimentar sentimentos e sensações positivas (Siqueira, 

Orengo & Peiró, 2014). Por conseguinte, conforme já discutido na sessão de análise conceitual, 

a definição de bem-estar utilizada como base para esta escala compreende a descrição de 

fenômenos que, conquanto muito próximos ao bem-estar, possuem um escopo diferente. Assim, 

considera-se que, embora a medida apresente indicadores psicométricos de qualidade, seu uso 

pode ser restrito quando a intenção de quem a utiliza é acessar diretamente o fenômeno do bem-

estar e não seus correlatos. 

Por fim, a escala de florescimento no trabalho (EFLOT), desenvolvida por Mendonça, 

Caetano, Ferreira, Sousa e Silva (2014), embora não apresente em sua nomenclatura 

explicitamente a presunção de avaliação do bem-estar, reflete em seu conteúdo aspectos 

condizentes com a concepção eudaimônica do bem-estar. É interessante destacar que esta escala 

foi adaptada com base na proposta de Diener et al. (2010), a qual, originalmente, havia sido 

publicada no ano anterior (Diener et al., 2009). De forma coerente com a análise aqui realizada, 

em 2009, Diener et al. se referem a este instrumento como uma forma de avaliação do bem-

estar psicológico.  

A Figura 03 apresenta uma visão geral sobre os aspectos teóricos relativos ao 

embasamento de cada uma das escalas que foram aqui discutidas. 
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FIGURA 03. Síntese da avaliação de características teóricas que embasam as escalas avaliadas para 

mensuração do bem-estar relacionado ao trabalho 

FONTE: Elaboração própria da autora 

Em síntese, identifica-se nas escalas a presença de fatores tanto de ordem afetiva quanto 

de ordem cognitiva para a avaliação do bem-estar, porém nem sempre os fatores/dimensões 

utilizados para acessar o bem-estar correspondem diretamente a este fenômeno, referindo-se, 

pelo contrário, a fenômenos correlatos. Na maior parte dos instrumentos, existe um 

embasamento claro da perspectiva hedônica, sendo que não foi identificado nenhum 

instrumento para o contexto do trabalho que retratasse exclusivamente a perspectiva 

eudaimônica do bem-estar. Da mesma forma, a análise geral das escalas demonstra também 

que nem todas as definições de construtos de bem-estar foram operacionalizadas em forma de 

medida. É o caso, por exemplo, da definição exposta por Ferreira et al. (2007), que concebe o 

bem-estar como produto de afetos positivos e negativos, assim como da satisfação no trabalho, 

para o qual não se encontra um instrumento diretamente utilizado para aferir o fenômeno.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme demonstrado neste artigo, existe uma grande diversidade de definições e de 

medidas do bem-estar relacionado ao trabalho. Em alguns casos, terminologias diferentes são 

utilizadas para designar fenômenos que se fundamentam no mesmo lastro teórico, do mesmo 

modo em que são usadas nomenclaturas diferentes para designar instrumentos que medem os 

mesmos fatores. Em contrapartida, muitas vezes termos semelhantes são empregados para 

descrever fenômenos (e medidas) que se apoiam em aspectos filosóficos e epistemológicos 

distintos. Esta confusão do campo alerta, de um lado, para o perigo do elastecimento conceitual, 

que pode levar o termo bem-estar a ser utilizado em situações que vão além do seu escopo de 

avaliação, e, do outro lado, para o perigo da insuficiência conceitual, uma vez que o uso de 

definições restritas ou incoerentes pode impedir o acesso à totalidade do fenômeno. 

Apesar de existirem estudos que proponham que este fenômeno deve ser compreendido 

como um conceito superordenado, tanto no campo de estudos do bem-estar geral (e.g. 

Seligman, 2003) quanto no campo do bem-estar específico ao contexto de trabalho (e.g. De 

Simone, 2014; Fisher, 2010; Siqueira & Padovam, 2008; Soh, Zarola, Palaiou & Furnham, 

2016), sugere-se, aqui, que estas propostas sejam mais extensivamente discutidas e testadas, 

tanto em termos conceituais quanto operacionais. Quanto maior a amplitude e pluralidade de 

indicadores que permitem acessar o bem-estar, maior o risco de diminuir a precisão na avaliação 

deste fenômeno e de outros, igualmente importantes para o campo da Psicologia Organizacional 

Positiva (como o engajamento no trabalho e o comprometimento organizacional, por exemplo), 

que não divergem completamente da concepção de bem-estar relacionado ao trabalho, mas que 

podem, na prática, representar variáveis à parte.  

Respeitando a complexidade da tarefa de analisar as similaridades e as diferenças entre 

estes conceitos, o estudo aqui desenvolvido não pretende esgotar a discussão a respeito das 
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diversificadas possibilidades de conceber e, consequentemente, de mensurar o bem-estar 

relacionado ao trabalho. Outrossim, ressalta a importância de que mais estudos, primeiramente 

de natureza teórica, e em seguida de natureza empírica, dediquem-se a reunir informações mais 

claras e detalhadas a respeito deste fenômeno.  

Entende-se que o mapeamento e a comparação de medidas que, intituladamente, 

avaliam o bem-estar no contexto de trabalho no Brasil serve, então, como contribuição inicial 

para um longo caminho a ser percorrido, que auxiliará os pesquisadores a utilizarem critérios 

de escolha dos instrumentos que considerem, acima de tudo, a fundamentação teórica que os 

embasa, e não fatores secundários, tais como os elencados por Linton, Dieppe & Medina-Lara 

(2016), quais sejam: familiaridade, frequência de uso por outros pesquisadores. Ao mesmo 

tempo, entende-se que este movimento de avaliação das medidas existentes é importante para 

que não sejam criados instrumentos novos indiscriminadamente quando há opções disponíveis 

na literatura que são adequadas. 

Neste sentido, como agenda de pesquisa, sugere-se, por exemplo, estudos que conduzam 

meta-análises que comparem dados empíricos coletados a partir de diferentes instrumentos de 

bem-estar, a fim de verificar aspectos de validade convergente e discriminante entre os 

construtos, podem trazer excelentes contribuições para o melhor refinamento metodológico e 

teórico do campo. Também se considera importante, conforme já vem sendo ressaltado por 

outros pesquisadores da área (e.g., Page & Vella-Brodrick, 2009), que existam pesquisas que 

busquem combinar o uso de construtos de bem-estar relacionados ao contexto geral (como o 

bem-estar subjetivo e/ou psicológico) e de construtos específicos ao contexto (como o bem-

estar no trabalho), comparando seus efeitos e padrões de relação com diferentes tipos de 

fenômenos. 

O desenvolvimento de novos estudos desta natureza pode melhor instrumentalizar 

profissionais a promover mudanças que tornem a vivência deste fenômeno mais intensa e mais 
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presente para os trabalhadores. Assim, enfatiza-se que a investigação deste fenômeno é legítima 

não apenas porque a compreensão sobre o “funcionamento ótimo” dos trabalhadores pode 

beneficiar potencialmente as organizações, mas sim porque buscar a melhoria, a felicidade e a 

saúde dos trabalhadores são objetivos legítimos por si sós (Panaccio & Vandenberghe, 2009; 

Wright, 2003).  
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa científica sobre o bem-estar no contexto de trabalho caracteriza-se por 

múltiplas e controversas referências conceituais e empíricas, mesmo sendo um tema que vem 

ganhando cada vez mais espaço e atenção de pesquisadores. A amplitude de pesquisas sobre o 

tema é, em parte, influenciada por movimentos científicos como o da Psicologia Positiva, a qual 

enaltece a necessidade de angariar esforços para compreender e fomentar experiências humanas 

positivas, ao invés de apenas investigar problemas para reparar danos (Carneiro, 2013; Dessen 

& Paz, 2010; Ferreira, 2012; Paschoal et al., 2013). Por outro lado, o interesse pelo tema cresce 

também fora do contexto da ciência, acompanhando uma mudança de paradigmas da sociedade 

em relação ao que é saúde, ao que faz a vida valer a pena e ao papel central que o trabalho e as 

organizações desempenham nisso.  

Avanços nos cenários de pesquisa e intervenção, todavia, dependem necessariamente de 

um maior cuidado no alinhamento entre o que se mede (informações aferidas pelo instrumento) 

e o que se diz medir (construto teórico). Deste modo, é importante que novas pesquisas sejam 

realizadas no sentido de verificar o quanto as medidas existentes sobre o bem-estar no contexto 

de trabalho estão sendo úteis, por permitirem acessar fielmente o fenômeno – que se refere a 

uma experiência subjetiva positiva – e apenas ele, não o confundindo com outros. Para avançar 

no que tange às possibilidades de uso da medida, no entanto, é preciso iniciar problematizando 

as bases teóricas que sustentam as concepções que existem hoje sobre o bem-estar (Tiberius, 

2014). 

No campo de estudos do bem-estar existe uma clara divisão entre as duas principais 

correntes teórico-filosóficas que alicerçam o entendimento do fenômeno, tanto no contexto 

geral, quanto no contexto específico de trabalho. De um lado, encontra-se o hedonismo, 

embasando a compreensão do bem-estar enquanto vivências de prazer e outros estados afetivos 
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positivos (Diener, 1984; Huta & Waterman, 2014; Ryan & Deci, 2001). A partir desta tradição, 

alguns autores consideram ainda que estas vivências devem estar associadas à satisfação, que 

seria resultante de avaliação cognitiva que o indivíduo faz acerca das suas experiências (e.g. 

Diener, 1984; Siqueira, Orengo & Peiró, 2014). Do outro lado, encontra-se o eudaimonismo, 

sustentando que o bem-estar é a expressão de um nível de funcionamento psicossocial ótimo 

do indivíduo, em que ele está se movendo rumo ao seu crescimento e à sua realização pessoal 

(Dessen, 2010; Huta & Waterman, 2014; Ryan & Deci, 2001; Ryff & Keyes, 1995; Waterman, 

1993; Waterman, 2007).  

Nota-se que esta dicotomia tem contribuído para a pluralidade de conceitos 

desenvolvidos no campo. Contudo, a ampla gama de informações empíricas acessadas sobre o 

bem-estar, tanto em relação à vida em geral quanto em relação ao contexto específico de 

trabalho, tem levado autores da área a questionarem o quanto estas diferentes bases de 

compreensão do bem-estar seriam, de fato, excludentes ou se, na verdade, seriam 

complementares (e.g. Disabato, Goodman, Kashdan, Short & Jarden, 2016; Longo, Coyne,  

Joseph & Gustavsson, 2016). Nesse sentido, se por um lado, alguns autores (e.g. Huta & Ryan, 

2010; Keyes, Shmotkin & Ryff, 2002; Meyer & Maltin, 2010; Ryan & Huta, 2009; Turban & 

Yan, 2016; Waterman, 1993) defendem que estas perspectivas teóricas descrevem fenômenos 

associados, porém independentes, outros autores se movem em direção à união das duas, 

reconhecendo sua complementaridade (e.g. Gallagher, Lopez & Preacher, 2009; Henderson, 

Knight & Richardson, 2014; Paschoal & Tamayo, 2008; De Simone, 2014; Warr, 2007).  

Warr (2007), um dos autores mais referenciados do campo do bem-estar específico ao 

contexto de trabalho, é um dos que lideram este movimento de união. O autor define o bem-

estar no trabalho como uma experiência subjetiva positiva, a qual ocorre quando os afetos 

positivos vivenciados no trabalho se sobressaem em relação aos negativos (conforme entende 

a tradição hedônica) e quando o trabalho proporciona ao indivíduo oportunidades para que este 
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consiga se realizar e expressar o seu potencial, alcançando desenvolvimento pessoal (conforme 

entende a tradição eudaimônica) (Warr, 2007). De forma congruente com esta definição, 

Paschoal (2008) defende que o bem-estar no trabalho resulta da prevalência de emoções 

positivas e da percepção do indivíduo de que, no seu trabalho, expressa e desenvolve seus 

potenciais e avança no alcance de suas metas de vida. É, portanto, a partir desta definição que, 

no Brasil, Paschoal e Tamayo (2008) apresentam uma proposta concreta de junção das duas 

perspectivas, hedônica e eudaimônica, na concepção e na mensuração do bem-estar no trabalho 

(BET).  

A medida proposta pelos autores, chamada de Escala de Bem-estar no Trabalho (EBET) 

é composta, operacionalmente, de três fatores, distribuídos em 30 itens, conforme especificação 

a seguir: “afeto positivo - AP” (9 itens, α=0,93), “afeto negativo - AN” (12 itens, α=0,91) e 

“expressividade/realização no trabalho - R” (9 itens, α=0,88) (Paschoal & Tamayo, 2008). Os 

itens contidos nas escalas de afetos (AP e AN) foram derivados de outra escala já validada no 

contexto nacional – Escala de Bem-estar Subjetivo de Albuquerque e Tróccoli (2004) –, 

enquanto os itens da dimensão eudaimônica (R) foram desenvolvidos a partir da proposta de 

Waterman (1993), e também com o suporte de entrevistas, que investigaram qualitativamente 

o que os trabalhadores entendiam por se sentir realizado no trabalho. Todos os itens da EBET 

foram organizados através de um escalonamento de tipo Likert de 5 níveis. 

Desde o seu lançamento, a EBET teve alto índice de aceitação no contexto nacional, 

sendo a medida escolhida para apreensão do fenômeno de bem-estar em diversos estudos do 

campo (e.g. Alberton, 2016; Ceballos & Santos, 2015; Couto & Paschoal, 2012; Paschoal, 

Torres & Porto, 2010; Sant’anna, Paschoal & Gosendo, 2012; Santana & Fernandes, 2017; 

Silva, 2016; Sobrinho & Porto, 2012; Soraggi & Paschoal, 2011; Souza, Ribeiro & Bertolini, 

2014; Sousa & Dela Coleta, 2015; Traldi & Demo, 2012). Além disso, a escala foi validada 

também fora do país, nos Estados Unidos (Demo & Paschoal, 2016). Entretanto, é possível 
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constatar que não existe uma uniformidade em relação a como aferir os resultados propostos 

pela medida.  

Identifica-se que, na grande maioria dos estudos (e.g. Couto & Paschoal, 2012; 

Paschoal, Torres & Porto, 2010; Sant’anna, Paschoal & Gosendo, 2012; Santana & Fernandes, 

2017; Silva, 2016; Sobrinho & Porto, 2012; Soraggi & Paschoal, 2011; Souza, Ribeiro & 

Bertolini, 2014; Sousa & Dela Coleta, 2015; Traldi & Demo, 2012), os três fatores de BET são 

analisados de maneira independente em relação a outras variáveis. Deste modo, pode-se dizer 

que o mais comum é que o BET seja investigado a partir de uma perspectiva fragmentada, a 

qual, conquanto traga contribuições relevantes, ao mesmo tempo limita a possibilidade de 

compreensão deste fenômeno de forma unificada.  

Alguns poucos estudos (e.g. Alberton, 2016; Ceballos & Santos, 2015; Demo & 

Paschoal; 2016; Silva, 2016), por outro lado, adotam a perspectiva unificadora. Embora 

existentes, tais estudos não oferecem informações que detalhem os procedimentos 

metodológicos utilizados para a construção deste fator único do bem-estar. Mesmo no estudo 

de validação desta escala para os Estados Unidos feito por Demo e Paschoal (2016), o modelo 

de mensuração foi criteriosamente descrito, porém no momento da realização das análises para 

verificação de validade nomológica do construto, utilizou-se um modelo estrutural com fator 

de segunda ordem cujo processo de construção não é exposto com a mesma riqueza de 

informações.  

Numa pesquisa realizada no portal de periódicos da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), em 2018, utilizando como filtro a palavra-

chave “bem-estar no trabalho” no título e/ou no assunto (sem outras restrições, como período 

de publicação), com o objetivo de resgatar apenas as publicações brasileiras dedicadas à 

investigação deste fenômeno, foram encontrados 60 (sessenta) resultados, dos quais apenas 49 

(quarenta e nova) se tratavam de artigos publicados em periódicos científicos. Excluindo os 16 
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(dezesseis) artigos que apareceram de forma repetida (um artigo apareceu quatro vezes, um 

artigo apareceu três vezes, enquanto outros nove apareceram duas vezes), os 7 (sete) artigos de 

revisão teórica e os 5 (cinco) artigos que utilizaram amostras não-brasileiras, restaram 21 (vinte 

e um) artigos empíricos a serem analisados.  

Destes 21 artigos restantes, um se tratava de um estudo de validação de escala, enquanto 

todos os demais buscavam avaliar a associação do bem-estar no trabalho com outros 

fenômenos, sendo que 6 (seis) deles utilizaram como medida para avaliação do BET a escala 

proposta por Paschoal & Tamayo (2008) (informações mais detalhadas sobre os artigos podem 

ser vistas na Figura 01).  

 

AUTORES ANO TÍTULO REVISTA 

Sobrinho, F. R. & 

Porto, J. B. 
2012 

Bem-estar no trabalho: um estudo sobre suas relações 

com clima social, coping e variáveis demográficas 

Revista de 

Administração 

Contemporânea 

Sant’anna, L. L., 

Paschoal, T. & 

Gosendo, E. E. M. 

2012 
Bem-estar no trabalho: relações com estilos de 

liderança e suporte para ascensão, promoção e salários 

Revista de 

Administração 

Contemporânea 

Traldi, M. T. F., & 

Demo, G. 
2012 

Comprometimento, bem-estar e satisfação dos 

professores de administração de uma universidade 

federal.  

Revista Eletrônica 

de Administração 

Souza, J., Ribeiro, 

I., & Bertolini, G. 

R. F. 

2014 
 Bem-estar no trabalho e políticas de gestão de pessoas 

em uma organização sem fins lucrativos.  

Revista Eletrônica 

de Estratégia & 

Negócios 

Sousa, A. A. de, & 

Dela Coleta, M. F. 
2015 

 Perfil profissional, bem-estar e satisfação no trabalho 

de psicólogos que atuam em serviços de saúde pública 

Estudos de 

Psicologia 

(Campinas) 

Ceballos, A. G. da 

C. de, & Santos, G. 

B. 

2015 

Fatores associados à dor musculoesquelética em 

professores: Aspectos sociodemográficos, saúde geral e 

bem-estar no trabalho.  

Revista Brasileira 

de Epidemiologia 

FIGURA 01. Pesquisas nacionais, acessadas através do portal de Periódicos da CAPES, publicadas em 

periódicos científicos com revisão por pares que usaram a escala de bem-estar no trabalho (Paschoal & 

Tamayo, 2008) 

FONTE: Elaboração própria da autora 

 

Comparativamente às outras escalas utilizadas, a EBET foi a que apareceu a segunda 

mais frequentemente utilizada nestas publicações. Adverte-se, no entanto, que em primeiro 

lugar não está uma escala especificamente direcionada para avaliação do bem-estar, mas sim a 

conjunção de três escalas (satisfação com o trabalho, envolvimento com o trabalho e 

comprometimento organizacional afetivo) que são utilizadas como indicadores do BET, 
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seguindo a compreensão que Siqueira & Padovam (2008) apresentam acerca deste fenômeno. 

Deste modo, considera-se que a EBET, de fato, demonstra ter um lugar significativo nas 

pesquisas nacionais dedicadas à avaliação do bem-estar relacionado ao trabalho. 

Dos seis artigos encontrados, apenas a pesquisa de Ceballos e Santos (2015) apresentou 

uma indicação de junção dos fatores AP e AN através de um composite, mas sem maiores 

detalhamentos metodológicos a respeito, tendo todas as outras pesquisas conduzido as 

avaliações sobre o bem-estar no trabalho a partir das suas três dimensões (AP, AN e R) 

separadamente. Nas pesquisas complementares realizadas através de outros portais de busca de 

produções científicas (como o Google Scholar), focadas na identificação de mais estudos que 

utilizaram entre os seus instrumentos a EBET (Paschoal & Tamayo, 2008), o mesmo cenário 

se repete: dentre os artigos empíricos revisados (Couto & Paschoal, 2012; Paschoal, Torres & 

Porto, 2010; Soraggi & Paschoal, 2011), todos analisaram o BET através dos seus três fatores 

independentes. A situação é similar com outra medida bastante utilizada nas pesquisas 

brasileiras, que é a de bem-estar subjetivo, com a qual não foram encontrados estudos que 

mencionem a junção dos três fatores em um indicador único.  

Ressalta-se que este levantamento de produções nacionais sobre o tema visou ilustrar a 

necessidade de dedicar esforços para melhor sustentar as possíveis decisões metodológicas 

sobre a forma de usar e interpretar os dados aferidos através da EBET, não tendo a pretensão 

de esgotar ou acessar todas as concepções e todos os instrumentos correlatos que estão 

disponíveis nacionalmente. Deste modo, pesquisas que utilizaram a mencionada escala, porém 

que não utilizaram a palavra-chave “bem-estar no trabalho”, mas sim outras análogas como 

“felicidade no trabalho” podem não ter sido acessadas pelo filtro. 

Na literatura internacional, por outro lado, já é possível encontrar iniciativas que 

avançam no sentido de propor modelos de avaliação mais robustos das medidas de bem-estar 

(e.g. Busseri & Sadava, 2011; Busseri, 2014). Em um estudo empírico tomando como base o 
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construto de bem-estar subjetivo (BES), que é composto por três dimensões (afetos positivos – 

AP, afetos negativos – AN e satisfação com a vida – SV), todos de base hedônica, Busseri 

(2014) analisa 4 (quatro) diferentes propostas emergentes na literatura para avaliar e interpretar 

suas medidas: modelo de 3 fatores independentes; modelo causal (em que os afetos predizem a 

satisfação com a vida); modelo de fator latente de segunda ordem a partir dos 3 fatores; e 

modelo de composição/composite de um fator único a partir dos 3 fatores. Ao analisar a 

incidência destes modelos na literatura, Busseri (2014) também destaca que, apesar de frequente 

o uso de um composto de peso único resultado da combinação dos três fatores de BES (AP, AN 

e SV), não há estudos que se dediquem a investigar qual, de fato, seria a estratégia adequada 

para inserir cada um destes fatores (em termos de peso) no escore final de BES, o que pode 

gerar insegurança quanto à confiabilidade do processo de interpretação da medida. 

Embora guardem como fatores comuns os afetos positivos e os negativos, o BES e o 

BET representam construtos diferentes, não apenas em termos de nível de abrangência (vida x 

trabalho), mas também pela tradição filosófica que sustenta o terceiro fator dos construtos: a 

satisfação com a vida do BES pode ser entendida a partir da perspectiva hedônica, enquanto a 

expressividade/realização no trabalho do BET se baseia na perspectiva eudaimônica. No 

entanto, as similaridades permitem que a discussão proposto por Busseri (2014) sobre os 

modelos de interpretação do BES seja tomada como referência para testagem dos modelos de 

interpretação do BET, com exceção do modelo causal, uma vez que não há sustentação teórica 

para a hipótese de que os afetos vivenciados pelo indivíduo (base hedônica do BET) sejam 

capazes de prever o seu nível de expressividade/realização em relação ao seu trabalho (base 

eudaimônica do BET). 

Diante deste cenário, o presente estudo teve como objetivo comparar diferentes modelos 

de mensurar e interpretar o bem-estar no trabalho a partir da EBET, buscando dados que 

indiquem quais são estratégias adequadas para pesquisa sobre o construto. Nesse sentido, 



 

64 

 

pretende-se identificar se há evidências empíricas que sustentem a proposição de um fator único 

ou de segunda ordem para avaliação do BET (propostas unidimensionais) ou se, de fato, deve-

se seguir com a avaliação do fenômeno a partir dos seus três fatores de maneira mais 

independente (proposta multidimensional), como vem sendo feito com frequência mais 

recorrente na literatura. Enfatiza-se, portanto, que não se pretende aqui comparar modelos de 

níveis de complexidade diferentes para saber qual é o melhor, mas sim verificar se os modelos 

propostos apresentam adequação empírica ou não, discutindo as implicações da escolha de cada 

estratégia de avaliação por parte do pesquisador. 

 

DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

Este estudo é de natureza quantitativa, estruturado de forma extensiva e de corte 

transversal.  

Participantes: A amostra desta pesquisa foi não-probabilística, sendo os 360 

participantes acessados por conveniência, respeitando o seu interesse e disponibilidade em 

responder ao questionário. Os participantes trabalhavam, no momento da pesquisa, em 

diferentes segmentos/ocupações. O principal critério de elegibilidade foi o fato de o trabalhador 

possuir um vínculo de no mínimo 3 meses com a organização. Este tempo, de acordo com o 

Decreto de Lei n° 229 de 1967 pertinente à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), constitui 

o período de experiência, no qual o trabalhador ainda está se adaptando à empresa e sua 

permanência ainda é instável. Embora nem todos os trabalhadores desta pesquisa sejam 

vinculados às suas organizações por meio da CLT, entende-se que esta condição serve como 

controle, posto que pressupõe um tempo razoável para que o trabalhador conheça e se adapte 

minimamente às suas atividades laborais e à organização como um todo na qual desenvolve o 

seu trabalho, permitindo, desta forma, uma avaliação mais precisa de como o indivíduo se sente 
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em relação ao seu trabalho.  

Em termos de idade dos participantes, a variação foi de 19 a 66 anos (M = 35,80; DP = 

10,64). A maioria dos participantes foi de pessoas do sexo feminino (69,6%), e com alguma 

pós-graduação já concluída (51,7%), seja ela especialização, mestrado ou doutorado, embora 

também tenham participado trabalhadores com um nível de escolaridade mais baixo, como 

fundamental e médio (9,1%). Em relação aos dados profissionais, a maior parte dos 

trabalhadores realizava atividades ligadas à área de serviços (41,2%), estando principalmente 

concentrados em organizações privadas (57,8%), porém também em organizações públicas 

(32,7%) e do terceiro setor (9,5%). Apenas 20,5% dos participantes ocupava cargo de chefia no 

momento em que responderam à pesquisa e 58,6% da amostra recebia até 4 salários mínimos. 

Instrumento de coleta dos dados: O instrumento utilizado na presente pesquisa foi um 

recorte de um estudo maior (APÊNDICE 1), do qual foram extraídas 2 (duas) partes:  

(1) Informações sociodemográficas e ocupacionais: questões que recuperam a trajetória 

de cada trabalhador, sua origem social, contexto familiar, inserção no mundo do trabalho. Inclui 

dados sobre sexo, idade, formação escolar, experiências de trabalho.  

(2) Escala de Bem-estar no Trabalho, validada por Paschoal e Tamayo (2008), composta 

pelos fatores “afeto positivo - AP” (9 itens, α=0,93), “afeto negativo - AN” (12 itens, α=0,91) 

e “expressividade/realização no trabalho - R” (9 itens, α=0,88). Os itens deveriam ser avaliados 

com base em opções de respostas em 5 níveis, sendo um escalonamento de intensidade para os 

dois primeiros fatores citados (1- Nem um pouco; 2- Um pouco; 3- Moderadamente; 4- 

Bastante; 5- Extremamente) e um escalonamento de concordância para o último fator (1- 

Discordo totalmente; 2- Discordo parcialmente; 3- Não concordo, nem discordo; 4- Concordo 

parcialmente; 5- Concordo totalmente). Cita-se como exemplos de itens: “alegre” para AP, 

“irritado” para AN e “realizo o meu potencial” para R. 
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 Procedimentos de coleta dos dados: Foi utilizado o recurso de “bola de neve” para 

permitir o acesso à quantidade e à variedade de participantes desejada. O convite inicial para 

participação na pesquisa se estendeu a pessoas participantes da rede social da pesquisadora, que 

foram solicitadas a repassar o convite para outras pessoas que aptas a responder. O questionário 

foi disponibilizado tanto em versão digital, a partir da plataforma SurveyMonkey quanto de 

forma impressa, sendo, em ambos os casos, administrado através de autoaplicação. 

Procedimentos de análise dos dados: Os dados foram tabulados no software SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) 17.0. Primeiramente, foram realizadas análises 

estatísticas exploratórias para identificar e corrigir problemas de digitação, dados omissos 

(missings) e casos extremos (outliers). As avaliações subsequentes através de testes de 

skewness, kurtosis e do teste Kolmogorov-Smirnov demonstraram adequação da amostra em 

termos de normalidade univariada e multivariada.  

Nas análises fatoriais preliminares foi adotado o método de análise de componentes 

principais (ACP), com rotação oblíqua (promax), acompanhando a sugestão de Field (2009) de 

que este método é mais indicado para a avaliação em ciências sociais, uma vez que a ACP 

pressupõe que existe correlação entre os fatores estudados. Para a retenção de fatores se 

considerou tanto a disposição do screeplot quanto o critério de autovalor (eigenvalue) maior 

que 1,0 e para a retenção dos itens foi considerada a carga fatorial mínima de 0,3 (seguindo 

indicações de O’Leary-Kelly & Vokurka, 1998). Visando encontrar uma solução que 

correspondesse melhor ao construto, em termos teóricos e psicométricos, foram excluídos os 

itens que apresentaram carga fatorial em fatores não condizentes teoricamente ou que 

carregaram simultaneamente em mais de um fator.  

Também foi utilizado o software AMOS 18 para executar a modelagem de equações 

estruturais, através do método de estimação maximum likelihood, conforme orientado por Byrne 

(2010), que permitiu verificar o ajuste dos modelos de mensuração propostos para a EBET.  
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Na Figura 02, encontram-se sintetizados graficamente os modelos de BET comparados 

nesta pesquisa. 

 

FIGURA 02. Modelos de mensuração e interpretação do BET a serem comparados. 

FONTE: Elaboração própria da autora 

 

No total, foram comparados quatro modelos. O modelo 1 se refere a um composite 

simples, resultante da média aritmética dos três fatores que compõem a EBET 

({AP+ANinvertido+R}/3). O modelo 2 representa um composite teórico. Para construí-lo, em 

primeiro lugar é feito o cálculo da prevalência dos AP sobre os AN (PREV_APAN). Como 

uma subtração simples (AP-AN) incorreria na existência de valores negativos, a esta fórmula é 

adicionado o número 6 (para permitir a inversão dos valores de AN na escala que varia de 1 a 

5), sendo, em seguida, extraída a média desta operação, conforme a fórmula 
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(PREV_APAN={AP-AN+6}/2). O segundo passo, então, no modelo 2, é calcular a média entre 

o valor resultante da prevalência e o fator R (BET={PREV_APAN+R}/2). O modelo 3 

corresponde à avaliação mais recorrente da literatura, que concebe o BET através dos seus três 

fatores de forma independente (AP, AN e R). Por fim, modelo 4 representa o BET através de 

um fator latente de segunda ordem formado pela junção dos três fatores de primeira ordem (AP, 

AN e R).  

Os parâmetros ideais dos índices de ajuste considerados para avaliação de adequação 

dos modelos testados foram estabelecidos seguindo as indicações de Silva (2006) e Byrne 

(2010) e estão sintetizados na Figura 03. 

 

ÍNDICE DESCRITOR PARÂMETRO IDEAL 

X2/gl (CMINDF) Razão χ2/graus de liberdade ≤ 5 

GFI Goodness-of-Fit Index >0,9; próximo a 1,0 

CFI Comparative Fit Index >0,9; próximo a 1,0 

TLI Tucker-Lewis Index >0,95; próximo a 1,0 

RMSEA Root Mean Square Error of Approximation Ideal ≤ 5; aceitável ≤ 8  

BIC Bayes Information Criterion Quanto menor, melhor 

FIGURA 03. Índices de ajuste de modelo considerados na testagem do AMOS  

FONTE: Elaboração própria da autora com base nas indicações de Silva (2006) e Byrne (2010). 

 

Análises adicionais de caráter descritivo e de correlação de Pearson foram também 

realizadas a fim de comparar o comportamento dos diferentes modelos testados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, buscou-se verificar a adequação da estrutura do instrumento em relação à 

amostra da presente pesquisa através da análise fatorial exploratória (método ACP), 

considerando que esta é uma etapa essencial para a construção dos três modelos a serem 

testados neste estudo. Percebeu-se a indicação de retiradas de dois itens (o 7 e o 14), ambos que 

deveriam ter carregado no fator AN. No caso do item 7 (entediado), houve compartilhamento 

de carga com fator R, no qual o item atingiu carga fatorial de -.328 (contra .339 do seu fator 
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original: AN). Entende-se que este resultado pode se justificar teoricamente, uma vez que a 

realização no trabalho depende das oportunidades que o indivíduo tem de ser desafiado, sair da 

sua zona de conforto, para assim expressar o seu melhor potencial. Num ambiente em que há 

poucos estímulos direcionados a este movimento, o trabalhador pode sentir-se mais 

frequentemente entediado. Já no caso do item 14 (frustrado), houve um compartilhamento de 

carga entre o fator original (.509) e o fator AP (-.433). Embora não tenha sido possível 

identificar uma explicação teórica para esta configuração, a carga fatorial de um item com 

valores tão próximos em dois fatores distintos pode interferir na qualidade da medida. Diante 

do exposto, optou-se pela exclusão dos dois itens antes de conduzir as análises subsequentes. 

Após excluídos os itens, rodou-se novamente a ACP, encontrando-se uma configuração que, 

mais uma vez, indicou a necessidade de exclusão de um item, o 21 (tranquilo), que 

originalmente deveria ter carregado apenas no fator AP (.480), mas que acabou compartilhando 

a carga fatorial com o fator AN (-.380). De todos os itens representantes do AP, apenas o item 

21 indica um nível mais baixo de ativação/energia, então, embora seja um estado positivo, pode 

ter sido este o motivo do compartilhamento de carga fatorial com o fator AN. Feita a devida 

exclusão do item 21, a solução final mais adequada encontrada através da ACP foi a de 3 fatores 

distribuídos em 27 itens que, juntos, explicaram 61,28% da variação do construto, com KMO 

de 0,945. Os resultados extraídos destas análises preliminares serviram de base para a testagem 

dos quatro modelos propostos neste estudo. 

Em seguida, ainda no SPSS, conduziu-se a construção do modelo 1 a partir de um 

composite simples que uniu as três dimensões do BET de maneira livre, através da fórmula 

({AP+ANinvertido+R}/3), cuja estrutura prevê um peso equitativo para a entrada de cada um 

dos fatores no indicador global do BET. 

Do mesmo modo, conduziu-se a construção do modelo 2, também através de um 

composite que uniu as três dimensões do BET, porém, desta vez, seguindo a lógica da sua 
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definição teórica. A princípio, então, calculou-se a prevalência dos afetos positivos sobre os 

afetos negativos (PREV_APAN), através da fórmula ({AP-AN+6}/2). Esta nova dimensão 

pode ser nomeada também como “balanço afetivo”, “balanço hedônico” ou simplesmente 

“bem-estar afetivo”, seguindo a tendência de estudos internacionais (Busseri, 2014). 

Posteriormente, foi feito o cálculo da média entre a dimensão prevalência (PREV_APAN) e a 

dimensão expressividade/realização do trabalho (R), através da fórmula 

({PREV_APAN+R}/2), finalizando a composição do modelo 2. 

Partiu-se, então, para a testagem confirmatória do modelo 3 (que considera as dimensões 

AP, AN e R de forma independente) no AMOS, através da análise de covariâncias das três 

dimensões de BET (Tabela 01). Na primeira tentativa (modelo 3A), o modelo apresentou 

índices de ajustes satisfatórios, exceto no caso do GFI, sendo importante analisar a possibilidade 

de parâmetros de ajustes no processo de re-especificação do modelo, seguindo a orientação de 

autores da área (Byrne, 2010; Perry, Nicholls, Clough & Crust, 2015) de introdução de apenas 

um parâmetro por vez e subsequente reavaliação do modelo, se necessário. Nesse sentido, 

primeiramente foi inserido um parâmetro entre os itens AP1 (alegre) →AP4 (contente) 

(modelo 3B). Como os índices de ajuste ainda poderiam ser melhorados, foi inserido um novo 

parâmetro entre itens AP11 (entusiasmado) →AP17 (empolgado) (modelo 3C) e, em seguida, 

entre os itens AP12 (ansioso) →AP18 (tenso) (modelo 3D), quando se considerou que a 

inserção de novos parâmetros indicados pela análise não se justificavam teoricamente e nem 

agregariam aumento significativo nos índices de ajuste do modelo.  

 

TABELA 01. Índices de ajuste do modelo 3 (BET como três fatores independentes) antes e após as re-

especificações do modelo. 

MODELO X²/GL 

(≤ 5) 

GFI 

(>.0.9) 

CFI 

(>.0.9) 

TLI 

(>0.95) 

BIC 

(Menor) 

RMSEA (i.c. 90%) 

(≤ 0.08) 

3A 2,753 .834 .911 .903 1219,171 .070 

3B 2,507 .850 .924 .916 1143,692 .065 

3C 2,394 .858 .930 .923 1110,979 .062 

3D 2,312 .866 .934 .927 1088,485 .060 
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Por fim, a favor da parcimônia, ficou-se com o modelo final (3D), representado na 

Figura 04.  

 

FIGURA 04. AFC BET com três fatores independentes (modelo 3). 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Este modelo exibiu índices que demonstram a sua adequação (X2/gl = 2,312; GFI = 

0,866; CFI = 0,934; TLI = 0,927; RMSEA = 0,060), com exceção do índice GFI, que apresentou 

um resultado sofrível, abaixo do esperado segundo Silva (2006) e Byrne (2010), porém que não 

invalida sua proposição (Browne & Cudeck, 1993). Vale destacar, entretanto, que em estudos 

anteriores envolvendo a escala de BET este indicador ou não foi divulgado (Demo & Paschoal, 

2016) ou apresentou também um valor abaixo do ideal (Silva, 2016). Assim, tomado em 

conjunto com os demais índices, considera-se que o modelo 3 é estatisticamente aceitável para 
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a verificação do BET, desde que se mantenham as associações entre as 3 dimensões no 

momento de interpretação do fenômeno.  

Por outro lado, a relativa independência que existe entre os AP, os AN e a R é algo que 

pode ser questionado do ponto de vista teórico no momento que o BET passa a ser analisado na 

associação com outros construtos. Nestes casos, como cada dimensão do fenômeno precisa ser 

avaliada de forma separada, não se pode traduzir fielmente que se está acessando o BET, mas 

sim as dimensões que o compõem.  

Além disso, o fato de uma destas dimensões (AN) ser caracterizada como de natureza 

negativa, pode induzir ao erro na interpretação do fenômeno quando se diz, por exemplo, que 

uma determinada variável é capaz de diminuir a frequência dos AN e que isso implicaria em 

um aumento no bem-estar vivenciado pelo indivíduo no trabalho. Seguindo a definição teórica 

do construto, a interpretação de aumento do BET associada à frequência dos afetos só poderia 

ser acessada pela prevalência dos AP sobre os AN. Consequentemente, a avaliação 

independente da associação dos AN com outras variáveis não seria adequada para explicar a 

ocorrência deste fenômeno.  

Desconsiderar o fator AN da composição do construto a fim de resguardar sua natureza 

positiva também não parece ser a melhor opção. Tais comparações já foram feitas em estudos 

anteriores do construto de bem-estar subjetivo (BES), que também é compreendido, em parte, 

pelo balanço afetivo resultante da combinação de altos níveis de AP e baixos níveis de AN. 

Conforme relatado por Gallagher, Lopez e Preacher (2009), embora haja autores que defendam 

a exclusão do AN do construto, é justamente esta prevalência dos AP sobre os AN que melhor 

traduzem a base hedônica do construto. Nesse sentido, a verificação de um alto nível de 

frequência de experimentação de AP também não seria suficiente para explicar um aumento no 

nível geral de bem-estar, posto que ela pode vir acompanhada também de um alto nível de 

frequência de AN, o que representaria uma baixa prevalência.  
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Pondera-se, portanto, que estes aspectos teóricos precisam ser levados em consideração 

ao usar o modelo 3 para acessar o BET, mesmo que estatisticamente ele demonstre evidências 

de adequação. 

Sabendo que a comprovação de bons ajustes no modelo de mensuração (AFC) é um pré-

requisito para a avaliação de modelos estruturais (SEM) como é o caso do modelo hierárquico 

do fator de segunda ordem (Byrne, 2010), uma vez comprovados os índices de adequação do 

modelo 3, seguiu-se para a construção e a testagem do modelo 4, a fim de checar se este, de 

fato, também se mostraria adequado.  

Byrne (2010) alerta para o cuidado necessário quando se deseja testar modelos com 

fatores de segunda ordem. Segundo a autora, é necessário adicionar uma restrição (constraint) 

em um dos caminhos existentes entre os fatores de primeira ordem e o fator de segunda ordem 

para garantir a maior estabilidade do modelo, sendo, preferencialmente, a inserção realizada em 

relação à dimensão de maior peso estatístico no modelo fatorial. No caso deste modelo, a 

restrição foi inserida no caminho BET → AP.  

Outra estratégia é também sugerida pela autora especialmente para a representação de 

modelos hierárquicos de segunda ordem que são formados por apenas três dimensões (Byrne, 

2010). Nestes casos, é preciso garantir que o modelo seja superidentificado (ou seja, que possa 

ter pelo menos um grau de liberdade, permitindo que o número de parâmetros a serem estimados 

seja menor do que o número de pontos efetivamente existentes no modelo – como variâncias e 

covariâncias) através de uma restrição adicional (Byrne, 2010; Kline, 2011; Silva, 2006). Para 

tanto, de acordo com Byrne (2010), pode-se inserir restrições de equivalência de estimação 

entre parâmetros que produzam valores de estimativas próximos. Deste modo, seguindo esta 

orientação, foi inserida uma restrição de estimação entre os termos de disturbance do fator AP 

(d1) e do fator R (d3). Após atendidos todos os critérios de construção do modelo hierárquico, 

foi rotacionada a análise. 
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Uma vez que os índices de ajuste do modelo originalmente testado para a representação 

do BET através de fator de segunda ordem ofereceram possibilidade de melhoria, conduziu-se 

os mesmos procedimentos de re-especificação do modelo através da avaliação os índices de 

modificação realizados na avaliação do modelo 3. Observou-se, através desta análise, a 

necessidade de inserção de parâmetros de ajustes em relação aos mesmos itens do modelo 3. 

Os resultados dos índices do modelo antes da inserção de parâmetros (4A), após a inserção do 

primeiro parâmetro (AP1→AP4) (4B), do segundo (AP11→AP17) (4C), e do último 

(AP12→AP18) (4D), se encontram na Tabela 02.  

TABELA 02. Índices de ajuste do modelo 4 (BET como fator de segunda ordem) antes e após as re-especificações 

do modelo. 

MODELO X²/GL 

(≤ 5) 

GFI 

(>.0.9) 

CFI 

(>.0.9) 

TLI 

(>0.95) 

BIC 

(Menor) 

RMSEA (i.c. 90%) 

(≤ 0.08) 

4A 2,747 .834 .911 .903 1214,016 .070 

4B 2,501 .850 .924 .917 1138,258 .065 

4C 2,389 .858 .930 .923 1105,932 .062 

4D 2,308 .866 .934 .928 1083,483 .060 

 

Ao serem esgotadas as possibilidades teóricas e estatísticas de inserção de parâmetros 

de ajuste, o resultado de adequação do modelo 4D (Figura 05) foi levemente superior ao do 

modelo 3D (X2/gl = 2,308 < X2/gl = 2,312; TLI = 0,928 > TLI = 0,927;  demais índices 

equivalentes), demonstrando, de maneira geral, suporte para sua aceitação.  

De acordo com Brunner, Nagy e Wilhelm (2012), ao testar modelos teórico-empíricos 

expressos a partir de um fator de ordem superior o primeiro aspecto a ser avaliado em um 

modelo com fatores de ordem superior é se o modelo se ajusta adequadamente aos dados. Em 

caso positivo, modelos desta natureza permitem explicar as intercorrelações (como a variância 

comum) existentes entre os fatores de ordem inferior, permitindo, simultaneamente, a avaliação 

do fenômeno a partir de uma perspectiva geral e específica (Brunner, Nagy & Wilhelm, 2012). 

Deste modo, compreendendo que teoricamente o BET deve ser explicado pela associação dos 

seus três fatores (AP, AN e R) e que estatisticamente o modelo representado pelo fator de 
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segunda ordem demonstrou ser apropriado, considera-se que o modelo 4 proporciona 

possibilidades de avaliação do fenômeno mais completas e complexas em relação ao modelo 3.  

 

 

FIGURA 05. AFC BET fator de segunda ordem (modelo 4). 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Verificando, a partir da AFC realizada no AMOS, que o modelo 4, que compreende o 

bem-estar no trabalho como um fator de segunda ordem derivado de três bases principais (AP, 

AN e R), apresentou índices de ajuste satisfatórios, decidiu-se seguir com a extração do fator 

de segunda ordem no SPSS, a fim de comparar o funcionamento deste modelo (4) com os 

modelos de composite simples (1) e de composite teórico. Para tanto, rodou-se a ACP sobre as 

três variáveis criadas a partir da média dos itens alocados em cada fator (AP, AN e R), fazendo 

emergir uma solução unifatorial. Observa-se que o resultado da ACP no SPSS do modelo 4 
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indicou uma capacidade de explicação de 66,67% da variância do construto, superior aos 

61,28% encontrados na ACP rodada com os itens da escala de forma independente. Um novo 

composite (modelo 4) foi formado, então, através do método de regressão da ACP, sendo 

utilizado como base comparativa da adequação dos demais modelos.  

Por fim, foram realizadas as análises de correlação entre os escores do BET derivados 

dos quatro modelos testados anteriormente, incluindo, portanto: os indicadores unificados 

(composites) representantes da junção simples (modelo 1), da junção teórica (modelo 2) e da 

representação do fator de segunda ordem (modelo 4) do BET, bem como as três dimensões 

independentes do BET (AP, AN e R) (representantes do modelo 3). Considerou-se importante 

também testar as correlações entre estes diferentes modelos e o indicador de prevalência de 

afetos positivos sobre os negativos (PREV_APAN) – utilizado na composição do modelo 2, 

porque a criação deste indicador é um passo importante no processo de avaliação da escala que 

permite que o BET seja compreendido a partir de uma perspectiva eminentemente positiva. Os 

resultados das correlações estão descritos na Tabela 03. 

TABELA 03. Média, desvio-padrão e intercorrelações entre dimensões e modelos de mensuração do BET 

Variáveis M DP 1 2 3 4 5 6 

1. Modelo 4  - 1,00 -      

2. Modelo 2 3,58 0,65 .995** -     

3. Modelo 1 3,09 0,43 .954** .957** -    

4. PREV_APAN 3,33 0,75 .937** .899** .834** -   

5. AN 2,38 0,85 -.717** -.682** -.493** -.850** -  

6. AP 3,06 0,90 .889** .858** .927** .868** -477** - 

7. R 3,84 0,71 .835** .885** .876** .592** -.352** .656** 

**p < 0,01.  

Nota: O modelo 4 está representado aqui como fruto de uma composição gerada através da regressão da análise fatorial dos 

das AP, AN e R já condensadas (ou seja, representados a partir da média dos itens que os compõem). Portanto, esta medida 

não é passível de análise de estatísticas descritivas simples (média), tendo o desvio-padrão pré-estabelecido em 1,00. 

 

Ao analisar a tabela de correlações, identifica-se que o modelo 2 (composite teórico) e 

o modelo 4 (fator de segunda ordem) de mensuração do bem-estar apresentaram um nível de 

correlação de quase 1,0 (r=0,995, p<0,01), o que demonstra que, de fato, há uma sobreposição. 

Em outras palavras, estes dois caminhos levam ao mesmo resultado. Como o modelo 4 já havia 



 

77 

 

evidenciado sustentação empírica a partir dos índices de ajustes do modelo apresentados nas 

análises de equações estruturais, ele pode ser tomado, então, como referência para concluir que 

também o modelo 2 é aceitável, uma vez que ambos revelaram ter um comportamento altamente 

similar. Deste modo, os dados sugerem que usar um fator de segunda ordem ou um composite 

teórico são ambas estratégias legítimas para aferição e interpretação do bem-estar no trabalho.  

Em contrapartida, a geração de uma média aritmética simples (modelo 1) indicou ser 

um representante um pouco menos adequado do BET. Apesar de ter apresentado correlações 

também bastante altas tanto com o modelo 2 (r=0,957, p<0,01) e quanto com o modelo 4 

(r=0,954, p<0,01), estas foram levemente mais fracas do que a associação que os modelos 2 e 

4 estabeleceram entre si. Ademais, o composite simples (modelo 1), quando comparado aos 

modelos 2 e 4, foi o que apresentou menor nível de associação com a base hedônica do BET 

(PREV_APAN) (de r=0,834, p<0,01, enquanto as demais foram próximas ou acima de 0,9). 

Ao analisar as correlações estabelecidas entre o modelo 1 e os fatores independentes do BET 

percebe-se que a diferença pode ser devido ao desbalanceamento da entrada dos AP e do AN 

no modelo, uma vez que a correlação com o AP (r=0,927, p<0,01) foi superior à estabelecida 

pelos modelos 2 e 4 com este fator, enquanto a correlação com o AN foi bem mais baixa (r= -

0,493, p<0,01). 

 Pode-se interpretar, portanto, que há evidências de validade convergente entre os 

modelos 1, 2 e 4, pois as correlações alcançaram um nível forte o suficiente (Joshanloo, Capone, 

Petrillo & Caso, 2017; Souza, Alexandre & Guirardello, 2017) (r>0,800) para serem 

consideradas como indicativos de que as medidas estavam avaliando o mesmo fenômeno. No 

entanto, a análise minuciosa da força das associações reforça o fato de que a fórmula utilizada 

para a geração do composite teórico no modelo 2 foi adequada mais adequada do que aquela 

utilizada para o composite simples do modelo 1, uma vez que a do modelo 2 levou em 

consideração os pesos de cada um dos fatores na definição teórica do fenômeno, especialmente 
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no que tange à junção dos dois componentes afetivos (PREV_APAN). Conforme já havia 

apontado Busseri (2014) em relação aos composites de BES, a composição do AP e do AN em 

um escore único, embora encontrada na literatura, ainda precisava ser melhor investigada, e os 

resultados aqui apresentados colaboram para a indicação de quais caminhos são mais ou menos 

apropriados no momento deste cálculo em relação ao BET. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo contribui no sentido de fornecer dados empíricos sobre as alternativas 

metodológicas para aferição do fenômeno bem-estar no trabalho a partir do instrumento 

proposto por Paschoal e Tamayo (2008), a EBET. A partir das análises conduzidas, foi possível 

perceber que os quatro modelos de mensuração do BET são estatisticamente viáveis, porém 

teoricamente possuem diferenças significativas que merecem ser levadas em conta no momento 

de escolha da estratégia de interpretação do fenômeno.  

Identificou-se no modelo 1 (composite simples) uma fragilidade teórica, pois nele as 

três dimensões do BET (AP, AN e R) são acopladas de maneira indiscriminada, sem considerar 

a composição das bases hedônica (que é traduzida como a prevalência dos AP sobre os AN) e 

da base eudaimônica como previsto na definição original do construto (Paschoal & Tamayo, 

2008; Warr, 2007). Tal fragilidade foi refletida, através das correlações, na maneira como este 

modelo se comportou em relação às demais propostas unificadoras e, também, em relação à 

representatividade dos fatores independentes do BET. Por isso, recomenda-se que este modelo 

não seja adotado em pesquisas futuras. 

Na mesma direção, o modelo 3 apresenta restrições importantes que devem ser 

consideradas. Entende-se que a avaliação do BET através dos seus três fatores individualmente 

é importante, porém, adverte-se que esta configuração seja utilizada apenas quando o interesse 

do pesquisador de fato se direciona para um nível mais micro de manifestação do fenômeno, 
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restrito ao comportamento de suas bases. Esta ressalva é importante porque esta modalidade de 

avaliação exige comparações constantes e simultâneas sobre o comportamento destas três 

dimensões, especialmente pelo fato de que uma destas bases possui uma natureza negativa, o 

que descaracteriza, em certo nível, o que se entende conceitualmente como um estado de bem-

estar, caso ela seja avaliada de maneira isolada.  

Por outro lado, partindo do princípio de que o bem-estar é, essencialmente, um construto 

de natureza positiva, ter a possibilidade de avalia-lo, com segurança, através de um indicador 

psicométrico que traduza corretamente esta natureza, amplia as opções de compreensão do 

fenômeno a partir de uma perspectiva teórica de nível mais elevado. Aqui, foram apresentadas 

evidências de validade para dois modelos de indicadores únicos derivados da escala de BET: 

um formado através de um composite teórico (modelo 2) e outro formado através de um fator 

de segunda ordem (modelo 4), sendo que ambos demonstraram adequação teórica e empírica. 

Estes dois modelos apresentaram subsídios de validade convergente que demonstram que 

ambos são estratégias de mensuração distintas, mas que resultam em comportamentos similares, 

podendo ser adotados conforme for mais conveniente para o delineamento metodológico 

proposto para o estudo.  

Nesse sentido, entende-se que angariar evidências de validade para o modelo de 

composite teórico (modelo 2) é interessante porque, muitas vezes, em estudos exploratórios que 

utilizam, por exemplo, análises de regressão no SPSS, o uso do BET como variável dependente 

fica inviabilizado, restando como alternativa apenas o uso de programas de modelagem de 

equações estruturais para entender de maneira integral as variáveis que influenciam o nível de 

bem-estar, seja utilizando a representação do fator latente de segunda ordem (modelo 4), seja 

utilizando a representação do BET através das suas três dimensões de forma independente 

(modelo 3). Como o modelo 4 se mostrou viável, o uso do modelo 3 no caso da modelagem de 

equações estruturais, não seria necessário porque o modelo hierárquico (modelo 4) é construído 
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com base no modelo de mensuração (modelo 3) e deve ser preferido por permitir avaliar o 

fenômeno tanto a partir de uma visão global quanto a partir da visão do comportamento 

específico de suas bases (Brunner, Nagy & Wilhelm, 2012). 

Tomando estes dados em conjunto, propõe-se que os modelos 2 e 4 sejam priorizados 

em estudos que adotem a EBET, e que, o modelo 3 seja utilizado apenas em situações de 

pesquisa mais específicas, cujo delineamento exija o olhar minucioso em relação ao 

comportamento de cada uma das dimensões do bem-estar. Sugere-se, ainda, que estes modelos 

continuem sendo testados e comparados em estudos de caráter longitudinal e correlacional, nos 

quais possam ser melhor verificados os níveis de estabilidade e de coerência destas propostas. 

Embora os resultados tenham revelado a congruência elevada entre os modelos 2 e 4, 

pode-se refinar ainda mais construção do composite teórico do modelo BET. Isso poderia 

ocorrer se a fórmula utilizada levasse em consideração a análise de variância de cada uma das 

bases do BET, de forma que os seus pesos pudessem ser equacionados de acordo com a sua 

capacidade explicativa sobre o fenômeno como um todo. Tal recurso não foi utilizado neste 

estudo por considerar que ainda existe poucos dados empíricos que permitam avançar na 

determinação do impacto de cada uma das bases sobre o BET como um todo. De todo modo, 

acredita-se que estas comparações podem ser muito úteis, especialmente para ajudar a 

esclarecer em termos teóricos o papel dos aspectos hedônicos e dos aspectos eudaimônicos na 

vivência do bem-estar do trabalhador. 
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ESTUDO 3 
 

COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL E 

BEM-ESTAR NO TRABALHO: TESTANDO 

MODELOS ALTERNATIVOS DA RELAÇA O 

ENTRE OS DOIS CONSTRUTOS 
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INTRODUÇÃO 

 

A agenda da Psicologia Organizacional e do Trabalho dos últimos cinquenta anos possui 

entre os seus principais interesses a compreensão dos vínculos que o trabalhador estabelece 

com a organização. Dentre os vínculos mais pesquisados na área, está o comprometimento 

organizacional. É de longa data o interesse em investigar os antecedentes, correlatos e 

consequentes do comprometimento organizacional, tais como o desempenho, a motivação e a 

satisfação com o trabalho (Bastos, Rodrigues, Moscon, Silva & Pinho, 2013). Mais 

recentemente, este campo tem avançado, incluindo o investimento em pesquisas que relacionam 

este vínculo a um outro fenômeno que apenas há pouco tempo passou a vigorar como um dos 

principais focos de interesse, tanto dos cientistas, quanto da sociedade em geral: o bem-estar 

experimentado pelo trabalhador em seu contexto de trabalho. Este fenômeno é concebido, em 

algumas perspectivas teóricas, como sucedâneo da satisfação com o trabalho, cuja tradição de 

pesquisas em relação ao comprometimento organizacional já é bem mais sólida, fato este que 

influencia, em certa medida, a discussão sobre como o comprometimento organizacional e o 

bem-estar no trabalho se associam. 

Apesar da discrepância de volume de produção, teórica e empírica, sobre estes dois 

fenômenos, é interessante notar que, especialmente após os anos 2000, eles têm sido 

pesquisados juntos com frequência (e.g. Aggarwal-Gupta, Vohra, & Bhatnagar, 2010; Albrecht, 

2012; Andrade, 2008; Brunetto, Teo, Shacklock & Farr-Wharton, 2012; Chris, Maltin & Meyer, 

2016; Garg & Rastogi, 2009; Herrbach, 2006; Meyer & Maltin, 2010; Panaccio & 

Vandenberghe, 2009; Raina, 2013; Souza, Aguiar & Carneiro, 2018; Traldi, & Demo, 2012). 

Cada vez mais, tem-se acumulado evidências de que o comprometimento organizacional é um 

vínculo positivo que o trabalhador estabelece com a organização e que, portanto, se associa a 

experiências subjetivas positivas deste trabalhador. Todavia, embora não existam dúvidas de 
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que o bem-estar no trabalho e o comprometimento organizacional são fenômenos altamente 

relacionados, ainda não está claro como se dá o padrão de associação entre eles. O que se 

encontra na literatura, na verdade, é uma relação obscura entre estes dois fenômenos, que ora 

são considerados como equivalentes, ora como correlatos, ora como antecedente ou 

consequente um do outro. Tal obscuridade se configura também historicamente nas relações 

entre o comprometimento e a satisfação no trabalho. 

O presente estudo apresenta como objetivo verificar a associação entre o bem-estar no 

trabalho e o comprometimento organizacional, identificando se estes se comportam como 

fenômenos equivalentes, correlatos ou se o bem-estar é antecedente ou consequente do 

comprometimento. Busca, portanto, evidências para uma questão clássica e que permanece sem 

resposta conclusiva, o que exige o teste de modelos teóricos alternativos. Além do avanço no 

campo científico, entende-se que esta identificação pode trazer benefícios para práticas 

interventivas que visem fomentar relações mais positivas entre o trabalhador, o seu trabalho e 

a organização. 

 

EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

O comprometimento organizacional ganhou maior destaque como tema de pesquisa em 

Comportamento Organizacional a partir do seminal livro de Mowday, Steers e Porter (1982)  

que consolida um conjunto de pesquisa desenvolvidas nos anos 1970 e que tem um grande 

impulso a partir da escala (Organizational Commitment Questionnaire – OCQ) construída a 

partir de uma definição de Porter e Smith (1970) e validada por Mowday et al. (1979).  Trata-

se de uma perspectiva unidimensional de mensurar o construto, na qual se enfatiza a natureza 

afetiva do vínculo, definindo-o como um estado no qual o indivíduo se identifica com uma 

organização e seus objetivos e deseja manter-se nela como membro.  
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Desde 1991, porém, o modelo teórico-conceitual do construto que adquiriu maior 

aderência na literatura científica é o modelo tridimensional de Meyer e Allen (1991), que 

buscou sintetizar três distintas vertentes de se entender e definir o comprometimento 

organizacional, representadas pelo que os autores denominaram de três bases (ou processos 

psicossociais que podem geral o comprometimento): 1) afetiva: representada pela identificação 

com a organização, compartilhamento de valores e envolvimento pessoal; 2) normativa: 

representada pela internalização de normas e a reciprocidade associada ao contrato psicológico 

estabelecido entre trabalhador e organização; 3) de continuação: representada pela avaliação de 

custos associados à saída da organização devido aos investimentos feitos e à percepção de falta 

de alternativas no mercado de trabalho. 

Na última década, a hegemonia deste modelo passou a ser questionada devido às suas 

inconsistências conceituais – como a possibilidade de sobreposição entre as dimensões afetiva 

e normativa – e às suas inconsistências empíricas – como o comportamento contrário da base 

de continuação em relação às bases afetiva e normativa quando o construto era testado em 

relação a seus antecedentes e consequentes (Bastos et al., 2013).  

Em âmbito nacional, destacam-se os esforços empregados por Bastos e seu grupo de 

pesquisa (2006), no sentido de melhor demarcar os limites teóricos-conceituais do construto. 

Consoante a estes esforços, constata-se um movimento de retomada à definição original de 

comprometimento organizacional a partir da sua base afetiva (COMP) (Bastos, Brito, Aguiar 

& Menezes, 2011), e de desmembramento das demais bases para a composição e proposta de 

novos construtos para representar o vínculo do trabalhador com a organização. Como resultado 

destes processos, surgiram o consentimento organizacional (CO) a partir da base normativa 

(Silva, 2009) e de entrincheiramento organizacional (EO) a partir da base de continuação 

(Rodrigues, 2009). A diferenciação entre estes três tipos de vínculos reflete, respectivamente, 
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o grau em que um indivíduo é movido pelo desejo, obrigação ou necessidade de permanecer na 

organização (Bastos et al., 2013).  

Do consentimento organizacional, proposto por Silva (2009), enfatizam-se as 

contribuições teóricas oriundas da sociologia que permitiram identificar a importância da 

obediência e da aceitação íntima das regras previstas na organização para a formação do 

vínculo. Neste caso, o trabalhador permanece na organização e se esforça em prol dos objetivos 

por avaliar que isto é correto e, portanto, é o que deve ser feito. Entende-se, portanto, a definição 

deste construto como a tendência de o indivíduo obedecer ao superior hierárquico devido à 

percepção de que a chefia sabe melhor o que fazer, assim como pelas relações de poder que se 

estabelecem entre gestor e subordinado (Bastos et al., 2013). 

Ressalta-se, por fim, o desenvolvimento do construto de entrincheiramento 

organizacional que foi proposto por Rodrigues (2009) a partir de uma combinação entre a base 

de continuação do comprometimento organizacional e a conceituação de entrincheiramento na 

carreira (Carson, Carson & Bedeian, 1995). Este construto foi definido como a tendência de o 

indivíduo permanecer na organização em que trabalha devido à avaliação de possíveis perdas 

dos investimentos feitos e custos associados à sua saída e devido à percepção de poucas 

alternativas fora daquela organização (Rodrigues, 2009). Desta forma, a organização é vista 

como um campo seguro para o trabalhador, ao qual ele se prende devido ao cálculo dos 

prejuízos inerentes à quebra do vínculo. 

É importante frisar que estes três vínculos, embora sejam distintos, não são excludentes 

entre si (Rodrigues, 2011). Com base nesta premissa, Rodrigues (2011) desenvolveu uma 

classificação que combina diferentes padrões de vínculos com a organização a partir de uma 

variedade de combinações entre níveis de entrincheiramento organizacional (EO) e 

comprometimento organizacional (COMP), a fim de descrever perfis profissionais que foram 

nomeados pela pesquisadora como: sentinela de oportunidades (níveis medianos de EO e de 



 

86 

 

COMP), transeunte organizacional (níveis baixos de EO e de COMP), cidadão livre (nível baixo 

de EO e alto nível de COMP) e prisioneiro colaborativo (nível médio-superior de EO e alto 

nível de COMP). Comparado ao estudo isolado dos vínculos de comprometimento e 

entrincheiramento organizacional, esta classificação já permitiu uma compreensão mais ampla 

sobre diversos fenômenos na esfera organizacional como: intenções de empenho e defesa, 

satisfação com o trabalho, práticas de desenvolvimento, práticas de remuneração e percepção 

de empregabilidade (Rodrigues, 2011), mostrando-se potencialmente explicativa para a área. 

Entretanto, comparando os três construtos, pode-se afirmar que o COMP se estrutura 

como o vínculo mais positivo que o trabalhador estabelece com a organização, uma vez que se 

caracteriza a partir do compartilhamento de valores entre indivíduo e organização e do empenho 

ativo do trabalhador em buscar o alcance dos objetivos organizacionais. Este vínculo pode ser 

descrito, então, como um processo psicossocial relativamente estável, resultado de uma relação 

construída ao longo do tempo (Bastos, Carneiro & Santedicola, 2018), estando fortemente 

associado a diversos indicadores positivos, tanto relacionados ao trabalhador quanto à 

organização (Bastos et al., 2013), dentre os quais se encontra o bem-estar relacionado ao 

trabalho. 

  

EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE BEM-ESTAR NO TRABALHO 

 

Se mesmo um fenômeno clássico dentro da literatura de Psicologia Organizacional e do 

Trabalho sofre com variações e confusões conceituais e empíricas, fenômenos que apenas mais 

recentemente têm recebido atenção também não escapam deste desafio, como é o caso do bem-

estar. A diversidade de explicações e nomenclaturas atribuídas a este fenômeno inicia ainda 

antes de ele ser avaliado no contexto de trabalho, sendo inerente ao seu estudo no contexto geral 

de vida. 
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 As diferentes proposições teóricas que circundam o fenômeno do bem-estar se ancoram 

principalmente em duas correntes filosófico-epistemológicas. De um lado, pautados na 

perspectiva hedônica, existem autores (e.g. Diener, 1984) que compreendem o bem-estar como 

sinônimo de prazer, um estado que é fruto de uma balança cumulativa de afetos, na qual a 

quantidade/intensidade de estados afetivos positivos (como alegria, disposição) se sobressai em 

relação à quantidade/intensidade de estados afetivos negativos (como tristeza, raiva). Desta 

corrente, surge, por exemplo, o conceito de bem-estar no trabalho utilizado por Ferreira et al. 

(2007), que o definem como um fenômeno resultante de uma avaliação cognitiva relativa à 

satisfação no trabalho e de um estado afetivo condizente com a presença dos afetos positivos e 

negativos que o trabalhador dirige ao seu trabalho. 

Do outro lado, encontram-se autores (e.g. Ryff & Keyes, 1995) que se dedicam à 

produção de conhecimento sobre o bem-estar pautados na perspectiva eudaimônica. Não se 

encontra, atualmente, na literatura, nenhum construto que seja explicitamente denominado de 

bem-estar relacionado ao contexto do trabalho que se apoie exclusivamente na compreensão 

eudaimônica do fenômeno, mas sim conceitos que tangenciam esta proposta, como é o caso do 

“bem-estar pessoal nas organizações” definido por Paz (2004) como o resultado da satisfação 

das necessidades e a realização dos desejos dos indivíduos ao desempenharem seu papel nas 

organizações. Cabe ressaltar que esta é uma carência específica ao contexto de trabalho, visto 

que, no contexto geral, existem referências sólidas destinadas a avaliar o bem-estar 

eudaimônico, sendo principal delas Carol Ryff, que desenvolve a proposição do construto de 

bem-estar psicológico que passa a ser amplamente utilizado em diferentes cenários como base 

para compreensão do fenômeno (e.g. Ahrens & Ryff, 2006; Ferreira, 2012; Ryff & Keyes, 

1995). 

Existe, entretanto, um movimento na literatura que visa destacar a importância de se 

avaliar o bem-estar considerando estas bases teóricas conjuntamente (e.g. Seligman, 2003; 
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Fisher, 2014; Henderson, Knight & Richardson, 2014; Paschoal & Tamayo, 2008; Simone, 

2014; Warr, 2007). Assim, o próprio precursor do estudo do bem-estar específico ao contexto 

de trabalho, Peter Warr (1978), compreende este fenômeno atualmente como uma conjunção 

da perspectiva hedônica com a eudaimônica, definindo-o como uma experiência subjetiva 

positiva relacionada ao trabalho que depende de dois aspectos centrais: 1) da prevalência dos 

afetos positivos sobre os afetos negativos no trabalho (base hedônica) e 2) da vivência de 

experiências no trabalho que proporcionem desenvolvimento de potenciais individuais e 

realização pessoal (base eudaimônica) (Warr, 2007). Na mesma direção, Paschoal e Tamayo 

(2008) defendem, na literatura nacional, que o bem-estar no trabalho (BET) seja avaliado com 

base nestas dimensões, sendo esta a concepção adotada no presente estudo. 

Estudos já vem sendo realizados comparando diferentes construtos que representam o 

bem-estar geral do indivíduo, constituídos ou a partir da abordagem hedônica ou a partir da 

abordagem eudaimônica, com o intuito de compreender se existe de fato suporte empírico para 

a consideração de que se tratam de fenômenos independentes (e.g. Chen, Jing, Hayes & Lee, 

2012; Cooke, Melchert & Connor, 2016; Gallagher, Lopez & Preacher, 2009; Joshanloo, 2016; 

Joshanloo, Capone, Petrillo & Caso, 2017). Embora os resultados não sejam conclusivos, 

percebe-se que, em geral, os construtos de bem-estar de base hedônica e de base eudaimônica 

tendem a apresentar comportamentos similares de associação com grande parte dos fenômenos 

notadamente correlatos do bem-estar, mas existem alguns fenômenos que ainda fogem à regra 

(Cooke et al., 2016). Nesse sentido, nota-se a necessidade de serem empregados esforços no 

sentido de angariar evidências empíricas que permitam discutir estas questões também 

relacionadas aos construtos de bem-estar específicos ao contexto de trabalho (Turban & Yan, 

2016). 

 Compreender estas distinções teóricas é essencial no momento em que se busca verificar 

a relação entre o bem-estar e outros fenômenos, uma vez que o uso de nomenclaturas similares 
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nem sempre retrata que se está trabalhando com a mesma concepção de bem-estar. Deste modo, 

as associações entre o bem-estar e o comprometimento organizacional encontradas em 

diferentes pesquisas, serão relatadas a seguir com o cuidado da distinção de qual construto de 

bem-estar foi utilizado como base para que uma análise mais aprofundada dos resultados possa 

ser feita. 

 

ASSOCIAÇÕES ENTRE O BEM-ESTAR RELACIONADO AO TRABALHO E O 

COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

A confusão teórica que ainda cerca o fenômeno do bem-estar relacionado ao trabalho 

contribui para que estas relações entre ele e o comprometimento organizacional estejam pouco 

claras na literatura. No exterior, por exemplo, são encontradas pesquisas pontuais nas quais o 

comprometimento é investigado como um representante do bem-estar, quando este é entendido 

a partir de uma visão mais generalista e englobadora de qualquer vivência positiva que o 

indivíduo tenha direcionada ao seu trabalho ou à organização em que atua (e.g. Baptiste, 2008; 

Fisher, 2010; Van Horn, Taris, Schaufeli & Schreurs, 2004). No Brasil, Siqueira e Padovam 

(2008) também defendem este posicionamento de inclusão do comprometimento 

organizacional como um representante do bem-estar, porém, o fazem não a partir de uma 

perspectiva generalista, mas sim operacional, descrevendo o bem-estar no trabalho como “(...) 

um conceito integrado por três componentes: satisfação no trabalho, envolvimento com o 

trabalho e comprometimento organizacional afetivo” (p. 206).  

Em uma pesquisa realizada através do portal de periódicos da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), percebe-se que esta concepção teve ampla 

aceitação nas pesquisas nacionais. Dos 21 (vinte e um) artigos empíricos encontrados que se 

referiam à avaliação do bem-estar no trabalho no contexto nacional, 9 (nove) deles utilizaram, 
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como base de acesso a este fenômeno, a junção de três escalas independentes: uma de 

envolvimento com o trabalho, uma de satisfação com o trabalho e uma de comprometimento 

organizacional. Adicionalmente, 3 (três) destes artigos usaram o Inventário de Bem-estar no 

Trabalho (IBET-13) validado por Siqueira, Orengo e Peiró (2014) cuja base teórica também 

está alicerçada na junção destas três variáveis que resultam em dois fatores: um formado pela 

condensação do que os autores chamam de “compromisso e satisfação” e outro chamado de 

“envolvimento com o trabalho”. Estes próprios autores descrevem estas variáveis como 

vínculos, sendo o comprometimento um vínculo direcionado à organização e a satisfação e o 

envolvimento reportados à relação que o indivíduo tem com o seu trabalho (Siqueira et al., 

2014).  

Tal proposta não demonstra ter alicerce teórico em nenhuma das duas principais 

correntes teórico-epistemológicas que vem guiando o estudo sobre o bem-estar, pois em ambas 

compreendem este fenômeno um estado subjetivo positivo e não como vínculo ou atitude, 

conforme o COMP é classificado (Bastos et al., 2013; Bastos & Aguiar, 2015). Embora tanto a 

definição adotada aqui para o BET quanto a definição adotada para o COMP compartilhem o 

fato de serem fenômenos determinados por questões afetivas, considera-se que isto não é o 

suficiente para defini-los como fatores intercambiáveis. Ademais, é importante que ressaltar 

que o COMP abrange afetos dirigidos à organização, enquanto o BET abarca os afetos dirigidos 

ao trabalho. Sendo assim, a diferença dos níveis de abrangência também é um elemento 

importante a ser considerado no momento da apreensão destes fenômenos. Este cenário 

demonstra, portanto, a importância de se verificar se, de fato, o COMP e o BET podem ser 

tratados como fenômenos equivalentes ou apenas correlatos.  

Apesar da realidade encontrada nas pesquisas empíricas, considera-se que o uso do 

COMP como um representante do BET não encontra sustentação nas bases teórico-

epistemológicas tradicionalmente utilizadas para a concepção deste fenômeno, podendo este 
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uso incorrer em um alargamento teórico do que se entende enquanto BET, no qual uma série 

de fenômenos positivos podem ser usados indistintamente na tentativa de acessar um fenômeno 

que possui características mais específicas. Conforme ressaltam Lucas, Diener e Suh (1996), 

quanto mais ampla a definição de um fenômeno, maior a necessidade de analisar a validade 

discriminante entre ele e outros fenômenos com os quais se relaciona. Diante disto, apresenta-

se a primeira hipótese do estudo: 

H1: O comprometimento organizacional (COMP) e o bem-estar no trabalho (BET) se 

referem a dois fenômenos positivamente associados, porém independentes.  

Para testar a H1, será avaliada a força do nível de correlação entre o COMP e o BET e, 

adicionalmente, como eles se comportam em relação a outras variáveis. Para tanto, serão 

analisadas suas interações com algumas variáveis sociodemográficas, bem como com dois 

fenômenos do campo de Psicologia Organizacional e do Trabalho com o qual são 

frequentemente associados: a autoeficácia e o suporte organizacional. 

Conforme indicam revisões nacionais e internacionais (Bastos et al., 2013; Meyer & 

Maltin, 2010), de uma maneira geral, os estudos que se dedicam a verificar as relações entre o 

bem-estar e comprometimento organizacional apontam, prioritariamente, para correlações 

positivas entre os dois construtos, sendo poucos os estudos que buscam identificar relações de 

antecedência/consequência entre estes fenômenos. Entretanto, aqueles que avançam no sentido 

de verificar a direção desta associação não apresentam resultados uniformes, sendo em alguns 

destes estudos o bem-estar apontado como consequência do comprometimento organizacional 

afetivo (e.g., Andrade, 2008; Bastos et al., 2013; Panaccio & Vandenberghe, 2009; Raina, 2013) 

e, em outros, o bem-estar indicado como antecedente (e.g., Albrecht, 2012; Aggarwal-Gupta et 

al., 2010; Brunetto et al., 2012; Garg & Rastogi, 2009).  

As pesquisas que concebem o comprometimento organizacional (COMP) como um 

preditor do bem-estar embasam sua sustentação teórica no fato, particularmente, de o 
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comprometimento organizacional diminuir os impactos de agentes estressores do ambiente de 

trabalho (Meyer & Maltin, 2010; Panaccio & Vandenberghe, 2009). Assim, ao auxiliar o 

enfrentamento dos fatores negativos relacionados ao trabalho, o comprometimento 

organizacional afetivo promoveria o prazer ou bem-estar do trabalhador. Cabe ressaltar que os 

construtos de bem-estar utilizados nestes estudos são baseados predominantemente na 

perspectiva hedônica (e.g., Panaccio & Vandenberghe, 2009) e/ou consistem em construtos 

inespecíficos ao contexto do trabalho, direcionados a avaliar apenas o bem-estar geral do 

indivíduo (e.g., Raina, 2013).  

Por outro lado, as pesquisas que apontam o bem-estar no trabalho como antecedente do 

comprometimento organizacional tendem a utilizar uma perspectiva eudaimônica sobre o 

primeiro fenômeno, entendendo-o como um processo de desenvolvimento e expressão dos 

potenciais individuais que podem gerar uma atitude positiva do trabalhador perante a 

organização (comprometimento organizacional) (e.g., Aggarwal-Gupta et al., 2010; Albrecht, 

2012; Brunetto et al., 2012; Garg & Rastogi, 2009).  

Em suma, identifica-se que distintos aportes teóricos têm gerado conclusões opostas 

sobre o relacionamento estabelecido entre bem-estar no trabalho e comprometimento 

organizacional. Portanto, diante das diferentes direções apontadas pela literatura para a 

compreensão da relação entre os fenômenos investigados, pretende-se testar estes possíveis 

padrões de relacionamento a partir das seguintes hipóteses: 

H2: O comprometimento organizacional (COMP) apresenta diferentes padrões de 

associação com dimensões do bem-estar no trabalho (BET) que representam diferentes 

perspectivas teóricas. 

H2A: O bem-estar mensurado a partir da perspectiva eudaimônica (BET-R) se comporta 

como antecedente do comprometimento organizacional (COMP). 
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H2B: O bem-estar mensurado a partir da perspectiva hedônica (BET-APAN) se 

comporta como consequente do comprometimento organizacional (COMP). 

Embora não tenham sido encontrados no estado da arte pesquisas que investiguem a 

relação entre estes dois fenômenos que utilizam uma concepção sobre o BET unificadora, que 

contempla as bases hedônica e eudaimônica ao mesmo tempo, reflete-se aqui que, teoricamente, 

o estado subjetivo do indivíduo tem maior possibilidade de influenciar a construção da 

qualidade e do tipo de vínculo que ele estabelecerá com a organização do que o contrário. Sendo 

assim, pretende-se testar a terceira e última hipótese: 

H3: O bem-estar global do indivíduo em relação ao trabalho (BET, em suas bases 

hedônica e eudaimônica avaliadas conjuntamente) prediz positivamente o nível do seu 

comprometimento com a organização (COMP).  

 

DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

Este estudo é caracterizado como quantitativo, extensivo e de corte transversal.  

Participantes: A amostra desta pesquisa foi não-probabilística, uma vez que os 360 

trabalhadores que participaram foram acessados por conveniência, de acordo com o seu 

interesse e disponibilidade. Os participantes trabalhavam, no momento da pesquisa, em 

diferentes segmentos/ocupações. O principal critério de elegibilidade foi o fato de o trabalhador 

possuir um vínculo de no mínimo 3 meses com a organização. Este tempo, de acordo com o 

Decreto de Lei n° 229 de 1967 pertinente à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), constitui 

o período de experiência, no qual o trabalhador ainda está se adaptando à empresa e sua 

permanência ainda é instável. Embora nem todos os trabalhadores desta pesquisa sejam 

vinculados às suas organizações por meio da CLT, entende-se que esta condição serve como 

controle, posto que pressupõe um tempo razoável para que o trabalhador conheça e se adapte 



 

94 

 

minimamente às suas atividades laborais e à organização como um todo na qual desenvolve o 

seu trabalho, permitindo, desta forma, uma avaliação mais precisa dos fenômenos aqui 

avaliados, quais sejam, o bem-estar do trabalhador e seu comprometimento com a organização.  

Em termos de idade dos participantes, a variação foi de 19 a 66 anos (M = 35,80; DP = 

10,64). A maioria dos participantes foi de pessoas do sexo feminino (69,6%), e com alguma 

pós-graduação já concluída (51,7%), seja ela especialização, mestrado ou doutorado, embora 

também tenham participado trabalhadores com um nível de escolaridade mais baixo, como 

fundamental e médio (9,1%). Em relação aos dados profissionais, a maior parte dos 

trabalhadores realizava atividades ligadas à área de serviços (41,2%), estando principalmente 

concentrados em organizações privadas (57,8%), porém também em organizações públicas 

(32,7%) e do terceiro setor (9,5%). Apenas 20,5% dos participantes ocupava cargo de chefia no 

momento em que responderam à pesquisa e 58,6% da amostra recebia até 4 salários mínimos. 

Instrumento de coleta dos dados: O instrumento utilizado na presente pesquisa foi um 

recorte de um estudo maior (APÊNDICE 1), do qual foram extraídas 5 (cinco) partes:  

(1) Informações sociodemográficas e ocupacionais: questões que recuperam a trajetória 

de cada trabalhador, sua origem social, contexto familiar, inserção no mundo do trabalho. Inclui 

dados sobre sexo, idade, formação escolar, experiências de trabalho.  

(2) Escala de Bem-estar no Trabalho, validada por Paschoal e Tamayo (2008), composta 

pelos fatores “afeto positivo” (9 itens, α=0,93), “afeto negativo” (12 itens, α=0,91) e 

“expressividade/realização no trabalho” (9 itens, α=0,88). Os itens deveriam ser avaliados com 

base em opções de respostas em 5 níveis, sendo um escalonamento de intensidade para os dois 

primeiros fatores citados (1- Nem um pouco; 2- Um pouco; 3- Moderadamente; 4- Bastante; 5- 

Extremamente) e um escalonamento de concordância para o último fator (1- Discordo 

totalmente; 2- Discordo parcialmente; 3- Não concordo, nem discordo; 4- Concordo 
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parcialmente; 5- Concordo totalmente). Incluem-se como exemplos de itens: “alegre” para AP, 

“irritado” para AN e “realizo o meu potencial” para R. 

(3) Escala de Comprometimento Organizacional Afetivo, unidimensional, validada por 

Bastos e Aguiar (2015) (12 itens, α=0,86). Nesta escala, o participante deveria escolher entre 6 

níveis de resposta, sendo os três primeiros de discordância (1- Discordo totalmente; 2- Discordo 

parcialmente; 3- Discordo) e os três últimos de concordância (4- Concordo; 5- Concordo 

parcialmente; 6- Concordo totalmente). Cita-se como exemplo de item: “Sinto os objetivos de 

minha organização como se fossem os meus.”. 

(4) Escala Percepção de Suporte Organizacional, validada por Siqueira e Gomide Júnior 

(2008) (9 itens, α=0,86). Neste instrumento, há 7 opções de resposta organizadas numa escala 

de concordância, sendo 1 (discordo totalmente) e 7 (concordo totalmente). Cita-se como 

exemplo de item: “É possível obter ajuda desta empresa quando tenho um problema.”. 

(5) Escala Geral de Autoeficácia, unidimensional, proposta por Chen, Gully e Eden 

(2001), adaptada e validada no Brasil por Balsan, Carneiro, Bastos e Costa (no prelo) (6 itens, 

α=0,83). Os itens deveriam ser respondidos através de uma escala Likert de 5 pontos, variando 

1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Cita-se como exemplo de item: “Eu acredito 

que posso realizar de forma eficaz muitas tarefas diferentes.”. 

 Procedimentos de coleta dos dados: A fim de facilitar o acesso à quantidade e à 

variedade de participantes desejada, a coleta de dados ocorreu através do mecanismo de “bola 

de neve”, iniciando por convites para responder a pesquisa de pessoas participantes da rede 

social da pesquisadora, sendo solicitado àqueles que recebiam o convite que repassassem para 

outras pessoas que poderiam estar aptas a responder. Assim, o questionário foi disponibilizado 

em versão digital, a partir da plataforma Survey Monkey e, também através de versões 

impressas, sendo, em ambos os casos, administrado através de autoaplicação. 
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Procedimentos de análise dos dados: Os dados foram tabulados no software SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) 17.0, através do qual foram realizadas as análises 

descritivas dos dados, análises fatoriais com o objetivo de garantir que as estruturas das escalas 

utilizadas tinham adequação pertinente à amostra do estudo, além das análises de correlação de 

Pearson e de regressão linear para verificar a associação entre as variáveis-chave do estudo, 

bem como para analisar seus padrões de associação com outras variáveis. Também foi utilizado 

o software AMOS 18 para executar a modelagem de equações estruturais (MEE), através do 

método de estimação maximum likelihood, que permitiu comparar os modelos alternativos de 

associação entre as variáveis de estudo (representados na Figura 01). 

 
FIGURA 01. Modelos teórico-empíricos a serem testados: bem-estar X comprometimento 

FONTE: Elaboração própria. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados das análises realizadas, bem como suas discussões serão apresentados em 

três seções principais: a primeira dedicada à adequação dos instrumentos de medida à amostra; 
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a segunda voltada a discorrer sobre a independência dos fenômenos BET e COMP; e a última 

dedicada à comparação das possíveis direções que determinam as relações estabelecidas entre 

estas duas variáveis. 

 

Adequação dos instrumentos de medida à amostra 

Inicialmente, buscou-se verificar a adequação da estrutura dos instrumentos utilizados 

para a amostra em questão, em conformidade com o que sugerem autores como Borsa e Seize 

(2017). A estrutura foi testada tanto através de análises fatoriais exploratórias quanto 

confirmatórias, pois a testagem do modelo de mensuração da escala é um pré-requisito para 

inserir a medida em um modelo estrutural (Byrne, 2010; Pilati & Laros, 2007). 

Em geral, as escalas se organizaram conforme o esperado e apresentaram indicadores 

de confiabilidade satisfatórios, porém, no caso da EBET, as análises indicaram a necessidade 

de exclusão de três itens: o 7 (“entediado”) o item 14 (“frustrado”), originalmente do fator AN 

e o 21 (“tranquilo”), originalmente do fator AP. Sendo assim, como forma de garantir maior 

acuracidade nas análises de associação entre as variáveis conduzidas, decidiu-se por retirar os 

resultados destes itens para todas as análises subsequentes. Deste modo, as análises 

subsequentes da EBET utilizaram tanto os seus fatores de maneira independente (AP, AN e R), 

quando um indicador geral resultante de uma composição teórica 

(BET={PREV_APAN+R}/2), na qual foi considerada a média da dimensão realização com a 

dimensão de prevalência dos AP sobre os AN (PREV_APAN={AP-AN+6}/2), conforme 

discutido no estudo 2 desta tese. Não foi necessária a realização de alterações na composição 

de itens na escala do COMP, que foi avaliado a partir de um único indicador.  

As análises fatoriais confirmatórias (AFC) realizadas demonstraram a necessidade de 

re-especificação do modelo através da inserção de parâmetros de modificação. Tal inserção foi 

feita utilizando como critérios: 1) a inserção de parâmetros cujos indicadores de modificação 
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fossem acima de 30; 2) a inserção de parâmetros apenas entre os erros residuais das variáveis 

observáveis; 3) a coerência teórica entre as variáveis para as quais foram sugeridas as 

associações.  

Em cada uma das escalas foram inseridos um total três parâmetros de ajustes. No caso 

da escala de COMP, o primeiro relacionou os itens COMP_1 (“Eu me sinto orgulhoso dizendo 

às pessoas que sou parte da organização onde trabalho”) → COMP_2 (“Conversando com 

amigos, eu sempre me refiro a essa organização como uma grande instituição para a qual é 

ótimo trabalhar”), que possuem em comum a sensação de orgulho sentida em relação à 

organização. O segundo parâmetro relacionou os itens COMP_7 (“Sinto que existe uma forte 

ligação afetiva entre mim e minha organização”) → COMP_8 (“Essa organização tem um 

imenso significado pessoal para mim”) os quais enfatizam a afetividade expressa em relação à 

organização. Já o último relacionou os itens COMP_9 (“Aceito as normas da empresa porque 

concordo com elas”) → COMP_11 (“Se eu tivesse uma empresa, escolheria as mesmas 

normas da empresa em que trabalho”). Já no que se refere ao modelo de medida do BET, os 

parâmetros de ajuste foram entre os itens BET_AP1 (“alegre”) → BET_AP4 (“contente”); 

BET_AP11 (“entusiasmado”) → BET_AP17 (“empolgado”) e BET_AN12 (“ansioso”) → 

BET_AN18 (“tenso”), sendo, portanto, todos os itens associados representantes de afetos 

similares.  

Os dados finais de ajuste de cada um dos modelos das escalas após a análise fatorial 

confirmatória se encontram na Tabela 01. 

TABELA 01. Dados da análise fatorial confirmatória (AFC) das escalas de BET e de COMP. 
AFC X²/GL 

(≤ 5) 

GFI 

(>0.90) 

CFI 

(>0.90) 

TLI 

(> 0.95) 

RMSEA (i.c. 90%) 

(≤ 0.08) 

BET 2,312 .866 .934 .927 .060 

COMP 3,882 .913 .958 .945 .090 

 

Destaca-se que, embora o índice RMSEA para a escala de COMP não tenha atingido os 

níveis ideais, ele se enquadra no ponto de corte máximo (<.10) estabelecido por Browne e 
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Cudeck (1993). O mesmo se aplica ao índice GFI da escala de BET, que pode ser classificado 

como sofrível, porém aceitável (Browne & Cudeck, 1993). 

 

Comprometimento organizacional e bem-estar no trabalho: dois fenômenos 

relacionados, porém independentes 

Seguindo com as análises descritivas, identifica-se que, na amostra avaliada, o valor 

médio do bem-estar no trabalho (tanto em seu indicador geral quanto em seus fatores positivos 

isoladamente) e do comprometimento com a organização encontra-se acima do ponto médio 

das respectivas escalas, o que demonstra que, em geral, existe uma vivência positiva de bem-

estar e de comprometimento entre os participantes (Tabelas 02 e 03). 

 No que tange às correlações testadas, o primeiro dado importante a ser analisado 

corresponde ao nível de associação global entre os fenômenos COMP e BET. Uma das formas 

de evidenciar a validade convergente entre dois fenômenos é encontrar uma associação forte 

(r>0,800) entre eles (Joshanloo, Capone, Petrillo & Caso, 2017; Souza, Alexandre & 

Guirardello, 2017). Conforme indicado na Tabela 02, a associação entre COMP e BET é 

positiva, porém moderada (r=0,598; p<0,01), o que sugere que, apesar de relacionados, estes 

fenômenos podem ser considerados independentes.  

TABELA 02. Matriz de correlações entre bem-estar no trabalho (BET), comprometimento organizacional 

(COMP) e outras variáveis, com médias e desvios-padrão 

Variáveis M DP 1 2 

1. COMP 3,88 1,15 -  

2. BET – Indicador geral  3,58 0,65 0,598** - 

3. Autoeficácia 4,17 0,58 0,193** 0,313** 

4. Suporte organizacional 4,32 1,47 0,698** 0,529** 

5. Idade 35,8 10,64 0,119* 0,095 

6. Escolaridade 3,61 0,92 0,103 0,119* 

7. Remuneração 3,97 1,91 0,208** 0,153** 

**p < 0,01; *p < 0,05. 

Nota: Escolaridade e remuneração foram avaliadas como variáveis ordinais. Escolaridade: 1-Até o ensino fundamental; 2-

Ensino médio; 3-Nível superior (incompleto e completo); 4-Pós-graduação latu sensu 5-Pós-graduação strictu sensu. 

Remuneração (em salários mínimos): 1- Até 1; 2- Mais de 1 até 2; 3- Mais de 2 até 3; 4- Mais de 3 até 4; 5- Mais de 4 até 5; 6- 

Mais de 5 até 10; 7- Mais de 10 até 20; 8- Mais de 20. 
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A avaliação do padrão de associações entre os fenômenos com outras variáveis também 

pode ser utilizada como um sinal de validade convergente, embora esta avaliação se baseie mais 

em parâmetros qualitativos do que em critérios quantitativos. Na Tabela 02, é possível 

visualizar o resultado de relações estabelecidas entre os fenômenos-chave do estudo (COMP e 

BET) e algumas variáveis de características diversas: a autoeficácia, que se trata de uma 

característica individual mais subjetiva; a idade e a escolaridade, que se referem a características 

do indivíduo, mas de cunho mais objetivo; o suporte organizacional, que se refere a uma 

característica que o trabalhador percebe ou não como presente na organização; e a remuneração, 

que se trata de uma característica ocupacional objetiva. Observando as correlações 

estabelecidas pelo COMP e pelo BET com as variáveis citadas, é possível identificar claras 

diferenças (Tabela 02).  

A autoeficácia, que se refere à crença que a pessoa desenvolve sobre a sua própria 

capacidade para iniciar, executar e desempenhar com sucesso tarefas (Bandura, 1977), 

demonstrou estar mais fortemente associada com o BET (r=0,313; p<0,01) do que com o 

COMP (r=0,193; p<0,01). Já o suporte organizacional, que reflete a percepção dos 

trabalhadores “(...) sobre a extensão em que a empresa que o emprega se preocupa com a 

promoção do seu bem-estar” (Siqueira & Gomide-Júnior, 2008, p. 285), indicou estar mais 

fortemente associado com o COMP (r=0,698; p<0,01) do que com o BET (r=0,529; p<0,01). 

Tanto a autoeficácia quanto o suporte organizacional podem ser classificados como recursos 

(Nielsen, Nielsen, Ogbonnaya, Känsälä, Saari & Isaksson, 2017) que auxiliam a relação 

indivíduo-trabalho-organização a ser mais positiva. Deste modo, não surpreende que, quanto 

maior o nível de presença destes recursos, maior a vivência do BET e mais forte o 

estabelecimento do COMP. Contudo, é interessante notar que a autoeficácia, que é um recurso 

de cunho individual, demonstra ter um poder maior sobre o BET, enquanto o suporte 

organizacional, que é um recurso provido pela organização, apresenta uma influência mais forte 
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em relação ao COMP. Tais dados podem ser tomados como um indicativo de que o BET e o 

COMP são fenômenos de níveis de expressão diferentes. 

Quanto às variáveis individuais mais objetivas (idade e escolaridade), identifica-se 

igualmente um padrão de associação diverso. A idade apresentou uma correlação fraca, porém 

significativa, com o COMP (r=0,119; p<0,05), enquanto não se associou significativamente 

com o BET (r=0,095; p=0,074). Já a escolaridade esteve associada de maneira significativa e 

fraca com o BET (r=0,119; p<0,05), mas não se correlacionou significativamente com o COMP 

(r=0,103; p=0,052). Assim, é possível observar que, quanto mais jovem, menos o trabalhador 

tende a se comprometer com a organização em que atua, embora a sua idade não interfira em 

como ele se sente em relação ao trabalho que desempenha. Por outro lado, quanto maior o nível 

de escolarização, maior a possibilidade de o trabalhador atuar em tarefas que o façam se sentir 

bem, conquanto este fator não intervenha no quanto ele vai se comprometer ou não com a sua 

organização. 

Por fim, a remuneração, que é uma variável ocupacional mais objetiva, apresentou 

correlação significativa e positiva com ambos os fenômenos, porém de força levemente superior 

com o COMP (r=0,208; p<0,01), indicando que o retorno financeiro que o trabalhador recebe 

em troca do seu trabalho está mais associado a um vínculo afetivo mais forte com a organização 

do que a uma vivência subjetiva mais positiva em relação ao seu trabalho (r=0,153; p<0,01). 

Nota-se, assim, que, tomados em conjunto, os dados apresentados corroboram a H1 do 

estudo, permitindo considerar que o BET e o COMP são fenômenos diferentes e independentes, 

ainda que associados positivamente. A evidência de que estamos diante de dois fenômenos 

distintos permitiu testar as hipóteses 2 e 3, a fim de promover uma compreensão mais detalhada 

de como o BET e o COMP se relacionam entre si. 
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Comprometimento organizacional e bem-estar no trabalho: em que direção se configura 

esta relação? 

Na Tabela 03, pode-se visualizar que todas as correlações entre o COMP e os fatores 

específicos do BET se mostraram significativas (p<0,01), sendo positivas e moderadas as 

associações com bem-estar em sua medida global (r=0,598), com o fator realização (r=0,576) 

e com o fator afetos positivos (r=0,567) e negativa e fraca com o fator afetos negativos (r=-

0,274). A associação do COMP com a dimensão de segunda ordem PREV_APAN, formada a 

partir da prevalência dos AP sobre os AN, também se mostrou significativamente positiva 

(r=0,495) e quase tão forte como na medida global de BET. A força de associação entre o 

comprometimento e os dois fatores positivos do bem-estar foi bastante próxima, podendo 

ambas ser classificadas como moderadas, enquanto a associação entre comprometimento e 

afetos negativos pode ser considerada mais fraca. Tal resultado corrobora estudos anteriores 

que já haviam verificado uma associação positiva entre o comprometimento organizacional e 

os componentes positivos do bem-estar e uma associação negativa entre o comprometimento 

organizacional e os componentes negativos do bem-estar, sendo este último fenômeno avaliado 

através de diferentes proposições teóricas (Andrade, 2008; Dávila De León & García, 2014; 

Souza, Aguiar & Carneiro, 2018; Traldi & Demo, 2012).  

TABELA 03. Matriz de correlações entre o comprometimento organizacional (COMP) e as dimensões do bem-

estar no trabalho (BET), com médias e desvios-padrão 

Variáveis M DP 1 2 3 4 5 

1. COMP 3,88 1,15 -     

2. BET – Indicador geral  3,58 0,65 0,598** -    

3. BET - R 3,84 0,71 0,576** 0,885** -   

4. BET – AP 3,06 0,90 0,567** 0,858** 0,656** -  

5. BET – AN 2,38 0,85 -0,274** -0,682** -0,352** -0,477** - 

6. BET – PREV_APAN 3,33 0,75 0,495** 0,899** 0,592** 0,868** -0,850** 

               **p < 0,01. 

 

Partiu-se, então, para as análises de regressão linear, que foram sintetizadas nas Tabelas 

04 e 05. Decidiu-se, neste momento, utilizar as três dimensões que representam o BET de forma 
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independente, pois a intenção era a de compreender, num nível mais micro, se a regressão 

poderia já indicar qual direção de associação entre as variáveis (BET → COMP ou COMP → 

BET) se mostraria mais adequada. 

A princípio, testou-se o poder de predição do BET sobre o COMP, inserindo todos os 

seus fatores como variáveis independentes na equação. Entretanto, conforme demonstrado na 

Tabela 04, o fator afetos negativos (AN) foi excluído do modelo, que, após isso, demonstrou 

indicadores satisfatórios, apontando que os impactos de força moderada gerado pela R 

(β=0,357) e pelos AP (β=0,333) sobre o COMP, em conjunto, explicaram cerca 40% da 

variação do deste último fenômeno (R²=0,395).  

Ponderando, entretanto, que a compreensão do BET não pode desconsiderar a presença 

dos AN, testou-se também o quanto a junção da dimensão eudaimônica (R) e da dimensão 

hedônica (PREV_APAN) seria capaz de prever o COMP. O resultado demonstra que, juntas, 

estas dimensões são capazes de explicar aproximadamente 37% da variação do COMP 

(R²=0,368). Interessa notar que, embora a capacidade explicativa tenha diminuído em relação 

ao modelo anterior, ela pode ser mais representativa em relação ao que de fato representa a 

associação entre estas variáveis, por levar em conta o que teoricamente se entende por bem-

estar no trabalho. 

TABELA 04. Modelo de regressão linear múltipla (entrada stepwise) do poder preditivo das dimensões do BET 

sobre o COMP 

Resumo do modelo 
R R² ΔR2 Sig. 

.628 .395 .391 .000 

Variáveis antecedentes Variável critério B Beta t Sig. 

BET-R 

BET-AP 

COMP 0,582 0,357 6,550 .000 

 0,425 0,333 6,108 .000 

Resumo do modelo 
R R² ΔR2 Sig. 

.606 .368 .364 .000 

Variáveis antecedentes Variável critério B Beta t Sig. 

BET-R 

BET-PREV_APAN 

COMP 0,709 0,435 8,340 .000 

 0,363 0,237 4,544 .000 

 

Nesse sentido, as análises indicam que maiores níveis de bem-estar no trabalho (no que 

tange à realização pessoal promovida pelo trabalho e à oportunidade de vivenciar afetos 
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positivos direcionados a este) são capazes de aumentar os níveis de comprometimento que o 

trabalhador tem com a organização. Por outro lado, a frequência e/ou a intensidade dos afetos 

negativos que o trabalhador dirige ao seu trabalho não demonstra ter influência direta sobre o 

desenvolvimento do comprometimento organizacional. Quando, porém, os afetos são tomados 

não de maneira isolada, mas a partir da perspectiva de prevalência dos AP sobre os AN, pode-

se entender que, do ponto de vista teórico-conceitual e global, as análises preliminares de 

regressão sugerem que uma vivência subjetiva positiva mais intensa do sujeito em relação ao 

seu trabalho (BET) proporciona também o estabelecimento de um vínculo mais positivo com a 

organização na qual este trabalho se realiza (COMP). 

 Em sequência, a fim de verificar se há embasamento para a outra direção de predição 

(COMP → BET), testou-se a antecedência do COMP sobre cada um dos fatores do BET de 

maneira individualizada. Conforme exposto na Tabela 05, o COMP explicou de maneira 

significativa todos os fatores testados, embora o poder de explicação tenha sido menor em 

relação ao componente de afetos negativos do bem-estar, em torno de 8% (R²=0,075). Estes 

resultados demonstram, portanto, que também há suporte para a concepção de que o nível de 

COMP é capaz de influenciar o nível do BET nas organizações. 

TABELA 05. Modelos de regressão linear simples (entrada enter) do poder preditivo do COMP sobre das 

dimensões do BET 

Resumo do modelo 
R R² ΔR2 Sig. 

.576 .331 .329 .000 

Variável antecedente Variável critério B Beta t Sig. 

COMP BET-R 0,353 0,576 13,316 .000 

Resumo do modelo 
R R² ΔR2 Sig. 

.567 .322 .320 .000 

Variável antecedente Variável critério B Beta t Sig. 

COMP BET-AP 0,445 0,567 13,032 .000 

Resumo do modelo 
R R² ΔR2 Sig. 

.274 .075 .072 .000 

Variável antecedente Variável critério B Beta t Sig. 

COMP BET-AN -0,372 -0,274 -5,388 .000 

Resumo do modelo 
R R² ΔR2 Sig. 

.495 .245 .243 .000 

Variável antecedente Variável critério B Beta t Sig. 

COMP PREV_APAN 0,757 .495 10,768 .000 
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As análises de regressão, embora contributivas, apresentam uma importante limitação 

para a verificação da associação entre variáveis, pois não permitem a inclusão direta de mais de 

uma variável dependente no modelo e/ou de relações mediadoras e moderadoras, impedindo, 

por conseguinte, a testagem de um modelo único, integrador de todas a dimensões da variável 

BET. Assim, para verificar de forma mais consistente o padrão melhor ajustado de associação 

entre as variáveis, comparou-se os modelos teórico-empíricos 02, 03 e 04 (ver Figura 01) 

através da modelagem de equações estruturais, a qual permite testar a relação entre diversas 

variáveis critério e antecedentes ao mesmo tempo. Não foi inserido nenhum parâmetro 

adicional de ajuste além daqueles já indicados na AFC de cada uma das escalas.  

Desta vez, decidiu-se representar o bem-estar como um construto superordenado 

considerando as três dimensões (AP, AN e R) como fatores de primeira ordem, sendo a 

PREV_APAN um fator de segunda ordem no modelo 2 e o BET global o fator de segunda 

ordem nos modelos 3 e 4. Esta escolha foi orientada pelo fato de que este tipo de modelo permite 

avaliar o fenômeno, simultaneamente, tanto a partir de uma perspectiva geral quanto específica 

(Brunner, Nagy & Wilhelm, 2012).  

Estudos anteriores que haviam demonstrado o poder de predição do eudaimonismo 

sobre o COMP (e.g., Aggarwal-Gupta, Vohra, & Bhatnagar, 2010; Albrecht, 2012; Brunetto et 

al., 2012; Garg & Rastogi, 2009) e do COMP sobre o hedonismo (e.g., Panaccio & 

Vandenberghe, 2009) o fizeram utilizando construtos de bem-estar ancorados em apenas uma 

destas bases teóricas isoladamente. No modelo aqui testado (modelo 2), em que ambas as bases 

são verificadas simultaneamente em sua associação com o COMP, identificou-se que a base 

eudaimônica do BET de fato apresentou um impacto de força moderada no COMP (β=0,634), 

assim como o COMP impactou moderadamente a base hedônica do BET (β=0,672) (Figura 02). 
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FIGURA 02. Representação gráfica da testagem do modelo 2 no programa AMOS. 
 

Entretanto, comparando os índices de ajuste deste modelo com os demais (Tabela 06), 

percebe-se que o modelo 2 é viável, porém o menos adequado dos três.  

TABELA 06. Índices de ajuste dos modelos alternativos testados (2, 3 e 4) sobre as relações entre 

comprometimento organizacional (COMP) e bem-estar no trabalho (BET). 
MODELO X²/GL 

(≤ 5) 

GFI 

(>0.90) 

CFI 

(>0.90) 

TLI 

(> 0.95) 

BIC 

(Menor) 

RMSEA (i.c. 90%) 

(≤ 0.08) 

2 2,181 .818 .919 .914 2023,805 .057 

3 2,057 .825 .928 .923 1937,770 .054 

4 2,057 .825 .928 .923 1941,654 .054 

 

Observando-se as indicações de re-especificação através dos índices modificação (M.I.), 

nota-se que a recomendação mais proeminente da análise para o modelo 2 é a de inserção de 

um caminho que ligue o fator realização (R) à base hedônica de prevalência de AP sobre AN 

(M.I. 35,504; Par Change 0,473), sendo a segunda recomendação a de inserção de um caminho 

entre R e AP (M.I. 35,074; Par Change 0,479), sugerindo que a associação entre as três bases 

do BET precisa ser considerada para melhor representação deste fenômeno.  
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Deste modo, por mais que o modelo seja estatisticamente viável, pode-se considerar que 

o suporte empírico para a segunda hipótese do estudo (H2) foi apenas parcial, posto que a 

relação entre o COMP e o BET é melhor explicada a partir de uma avaliação integrada entre as 

bases hedônica e eudaimônica do bem-estar, corroborando a concepção de que estas 

perspectivas teóricas, embora possam apresentar algumas diferenciações, se referem a um 

construto superordenado superior comum (Cooke, Melchert & Connor, 2016; Paschoal & 

Tamayo, 2008; Warr, 2007), direcionando o foco das análises para os modelos 3 e 4. 

Segundo Kline (2011), quando o pesquisador não está seguro sobre qual é a direção que 

define apropriadamente a relação entre duas variáveis, uma das opções que pode ser utilizada 

para analisar esta relação através da modelagem de equações estruturais é especificar, testar e 

comparar modelos alterativos que representem diferentes direções causais. Seguindo esta 

orientação, as relações entre COMP e BET foram direcionadas de maneira alternativa nos 

modelos 3 e 4, representados, respectivamente, nas figuras 03 e 04. 

 
FIGURA 03. Representação gráfica da testagem do modelo 3 no programa AMOS. 
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FIGURA 04.  Representação gráfica da testagem do modelo 4 no programa AMOS. 

 

Como apresentado na Tabela 06, não foram encontradas diferenças entre os ajustes dos 

modelos 3 e 4, que apresentaram índices idênticos. Assim, pode-se dizer que a H3 foi 

corroborada, indicando que o BET é capaz de prever o COMP (modelo 4). Por outro lado, 

percebe-se que a MME não foi suficiente para esclarecer o direcionamento entre estas duas 

variáveis, pois os resultados da testagem integrada da capacidade de predição do COMP sobre 

o BET (modelo 3) apontam na mesma direção que as análises de regressão prévias realizadas 

anteriormente, indicando que tanto o COMP pode desempenhar um papel de antecedente como 

ser uma consequência do BET (independente da base teórica relacionada aos seus fatores).  

Em suma, comparando os três últimos modelos testados, identifica-se que há um suporte 

para o entendimento de que a associação entre o BET e o COMP é cíclica e retro alimentadora, 

sendo esta uma possível explicação para a contradição encontrada na literatura a respeito do 

padrão de associação entre estes fenômenos. Nesse sentido, a associação entre estes dois 
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fenômenos pode ser vista como um processo, um fluxo, cuja complexidade as pesquisas de 

corte transversal podem ter maior dificuldade em captar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A análise mais aprofundada das relações estabelecidas entre estes dois construtos tão 

importantes para o campo da Psicologia Organizacional e do Trabalho na atualidade mostra-se 

relevante no sentido de subsidiar maior clareza e direcionamento para as práticas de gestão de 

pessoas que visam fomentar a vivência do bem-estar por parte dos trabalhadores e o 

comprometimento destes com a organização na qual atuam.  

Este estudo avança no sentido de trazer evidências de que o BET é um construto 

diferente do COMP. Apesar da contribuição, entende-se que novas evidências de validade 

discriminante devem ser buscadas, para que seja possível garantir uma maior segurança 

especialmente no que se refere aos estudos de bem-estar no trabalho. Para tanto, sugere-se que 

novos estudos utilizem outras metodologias de verificação da discriminação existente entre o 

COMP e o BET, para fortalecer a compreensão de que há independência entre estes fenômenos. 

Igualmente, sugere-se que seja incluída numa agenda futura de pesquisas a análise de validade 

discriminante entre a medida do BET e as medidas de fenômenos positivos aparentemente 

correlatos como engajamento no trabalho, satisfação no trabalho, entre outras, uma vez que não 

foi encontrado até o momento nenhuma pesquisa nacional dedicada a fazer tais distinções.  

Ao mesmo tempo, considera-se que o presente estudo progride no sentido de comparar 

explicitamente dois padrões contraditórios de associação entre estes fenômenos indicados na 

literatura. Os resultados encontrados sugerem que, de fato, o BET pode funcionar tanto como 

um antecedente quanto como um consequente do COMP. Assim, defende-se que, no geral, há 

indícios de que o padrão de associação entre o COMP e o BET é cíclico: quando mais o 
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trabalhador se compromete com sua organização, melhor ele tende a se sentir em relação ao seu 

trabalho; igualmente um maior nível de bem-estar relacionado ao trabalho estimula que o 

trabalhador se comprometa mais com a sua organização. 

Como foi dito anteriormente, entretanto, estes indícios precisam ser melhor averiguados 

em novos estudos, os quais possam, inclusive, acessar amostras maiores e mais representativas, 

bem como inserir nos modelos testados outras variáveis que possam ajudar a explicar quando 

o COMP atua como antecedente do BET e quando ele atua como consequente. A utilização de 

delineamentos de pesquisa longitudinais, que avaliem estes fenômenos ao longo do tempo a 

partir de medidas repetidas ou contínuas, representa uma grande possibilidade de progresso 

para o campo em termos de compreensão a respeito das complexas relações processuais que 

podem ser estabelecidas entre o bem-estar relacionado ao trabalho e o comprometimento 

organizacional, pois, como explicam Pilati e Laros (2007), a modelagem de equações 

estruturais não é suficiente para controlar os múltiplos fatores que podem interferir na variação 

dos fenômenos. Alternativamente, considera-se que estudos de natureza transversal que 

incluam em sua proposta a análise das relações de predição entre o BET, o COMP e outras 

variáveis também podem ajudar no sentido de entender, por exemplo, se quando em associação 

com outras variáveis, a direção da relação entre o BET e o COMP pode ser modificada.  
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ESTUDO 4 
 

A INFLUE NCIA DO BEM-ESTAR NO 

TRABALHO SOBRE OS COMPORTAMENTOS 

DE VOZ PRO -SOCIAL DO TRABALHADOR 
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INTRODUÇÃO 

 

Organizações podem ser entendidas como uma construção social, fruto de interações 

entre as pessoas que as compõem e que, via de regra, se comunicam para criar, manter e 

transformar suas estruturas (Gorden, 1988). Não é incomum que as organizações esperem que 

os seus colaboradores estejam ativamente engajados e interessados em contribuir para a 

edificação do seu sucesso, colaborando para que ela seja capaz de ofertar produtos e/ou serviços 

com qualidade, de forma a garantir a sua sobrevivência e o seu diferencial competitivo no 

mercado (Botero & Van Dyne, 2009; Budd, Gollan & Wilkinson, 2010; Morrison, 2011). A 

iniciativa e a proatividade do trabalhador são especialmente desejadas em cenários 

organizacionais em que há maior descentralização de poder e horizontalização da cadeira 

hierárquica (LePine & Van Dyne, 2001; Parker, Williams & Turner, 2006). Às vezes, as 

organizações investem em mecanismos formais para estimular esta participação ativa do 

trabalhador, tais como bonificações financeiras ou outros tipos de recompensa, porém, ainda 

que tais recursos não existam, há uma expectativa de que estas contribuições aconteçam de 

maneira espontânea, como uma demonstração de interesse do trabalhador em ajudar a 

organização a atingir níveis de excelência. 

 Os comportamentos colaborativos dos trabalhadores que acontecem de maneira 

espontânea, guiados pelo desejo de contribuir para a construção coletiva de uma organização 

mais eficiente, eficaz e saudável, também são conhecidos como comportamentos 

discricionários ou comportamentos extra-papel (Van Dyne, Cummings & Parks, 1995; Van 

Dyne & LePine, 1998). Há uma longa tradição de pesquisa dedicada à avaliação destes 

comportamentos, que estão associados à cidadania organizacional (Budd et al., 2010; Cantal, 

Borges-Andrade & Porto, 2015). Dentre as diversas possibilidades de expressão destes 

comportamentos, destaca-se uma classe que é chamada de “voz pró-social”. 
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A voz pró-social pode ser compreendida como um comportamento verbal, proativo e 

positivamente orientado, que o trabalhador emite com a intenção de promover algum tipo de 

transformação que beneficie o grupo ou a organização (Botero & Van Dyne, 2009; Brinsfield, 

Edwards & Greenberg, 2009; Morrison, 2011; Morrison, 2014; Nikolaou, Vakola & Bourantas, 

2008; Rusbult, Farrell, Rogers & Mainous, 1988; Van Dyne, Ang & Botero, 2003; Van Dyne 

& LePine, 1998). Trata-se, portanto, de um comportamento desafiador, cuja intenção é mudar 

o status quo, os padrões tradicionais a respeito de como as coisas são feitas na organização, 

facilitando o desenvolvimento das tarefas, numa perspectiva orientada para o futuro (LePine & 

Van Dyne, 1998; Van Dyne & LePine, 1998). Deste modo, assume um caráter promotor (de 

encorajar algo a acontecer) ao invés de recriminador (de encorajar algo a cessar) (LePine & 

Van Dyne, 1998; Van Dyne et al., 1995). 

Nesse sentido, a voz pró-social se diferencia de um comportamento que envolve uma 

simples reclamação ou crítica ou mesmo de uma denúncia, por trazer alternativas, pensamentos 

e sugestões de como a situação pode ser modificada para melhor (Brinsfield et al., 2009; LePine 

& Van Dyne, 1998; Van Dyne et al., 1995; Van Dyne & LePine, 1998). Outras atributos 

relevantes que caracterizam o fenômeno dizem respeito ao fato de que ela deve ser emitida 

voluntariamente pelo trabalhador, numa modalidade oral ou escrita, abarcando conteúdos 

diversos, que podem variar desde ideias sobre como fazer as coisas de forma diferente até dados 

sobre problemas graves, desde que seja direcionada a alguém na organização capaz de efetivar 

alguma ação com base na informação recebida (Bastos, Carneiro & Santedicola, 2018; Botero 

& Van Dyne, 2009; Morrison, 2011). 

As organizações tendem a apresentar um melhor desempenho quando os trabalhadores 

compartilham suas ideias e preocupações, pois informações sobre problemas facilitam a sua 

correção, além de que os novos ‘inputs’ podem fomentar a obtenção de vantagens em termos 

de oportunidades de negócio, à medida que opiniões diversificadas, quando partilhadas, tendem 



 

114 

 

a enriquecer processos de tomada de decisão (Botero & Van Dyne, 2009; Budd et al., 2010; 

LePine & Van Dyne, 1998; Nemeth, Connell, Rogers & Brown 2001). Entretanto, para que o 

indivíduo esteja motivado a se expressar e dividir seus pensamentos com a organização, é 

preciso haver um ambiente propício para tal.  

Ancorada no movimento da psicologia positiva (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000), 

a perspectiva da abundância vem ganhando espaço no campo da gestão e pode ser uma 

alternativa interessante para guiar a criação e a manutenção de ambientes organizacionais mais 

saudáveis e favoráveis à participação dos trabalhadores. Tal perspectiva defende que os bons 

resultados organizacionais dependem de uma premissa de ganhos mútuos entre indivíduo e 

organização. Deste modo, a organização deve se preocupar não apenas em identificar e corrigir 

os problemas à medida que eles surgem, mas também deve voltar a sua atenção para o 

investimento no potencial dos seus colaboradores, estimulando o seu desenvolvimento e o seu 

bem-estar (Demo & Paschoal, 2016; Rodríguez-Carvajal, Moreno-Jiménez, Rivas-Hermosilla, 

Álvarez-Bejarano & Vergel, 2010). Quando o trabalhador se sente bem em relação ao seu 

trabalho, percebendo-o como fonte de significado e de recompensas positivas, há uma tendência 

maior para que ele se engaje em comportamentos colaborativos, em prol do contexto no qual 

este trabalho se desenvolve, estando mais vigilante quanto a questões que podem ser 

aprimoradas (LePine & Van Dyne, 1998).  

Apesar de o comportamento de voz pró-social do trabalhador ter um grande potencial 

de favorecer a condução de mudanças positivas na organização, no estado da arte brasileira, 

pouca atenção tem sido dada a este construto, o que demonstra um grande descompasso entre 

a literatura nacional e a internacional sobre o assunto. São encontradas poucas publicações que 

versam sobre o tema no Brasil (e. g. Bastos et al., 2018; D’Almeida, 2016; Nascimento, Laros, 

Porto & Moraes, 2016; Andrade, 2018), todas bastante recentes. Destas, nenhuma se dedica a 

investigar as associações entre este comportamento e o como o trabalhador se sente em relação 
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ao seu trabalho. Interessa notar, ainda, que mesmo nas publicações internacionais sobre voz, 

que existem em abundância, esta relação entre o estado subjetivo despertado pelo trabalho no 

indivíduo e a emissão de voz foi pouco explorada, indicando que existe ainda uma agenda de 

estudos a ser inaugurada no campo. 

Diante do exposto, visando contribuir para diminuir estas lacunas da literatura, este 

estudo apresenta dois objetivos centrais. Inicialmente, almeja-se descrever como os 

comportamentos de voz pró-social se manifestam em diferentes grupos socio-ocupacionais, 

proporcionando mais informações sobre como se delineia este fenômeno em trabalhadores 

brasileiros. Em seguida, pretende-se ampliar o conhecimento a respeito dos antecedentes da 

voz, ao analisar o poder preditivo que o bem-estar no trabalho (BET) possui sobre os 

comportamentos de voz pró-social do trabalhador (VPS). 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

Na literatura internacional, o comportamento de voz nas organizações começou a ser 

investigado na década de 1970, a partir dos estudos seminais de Hirschman, que postulava, em 

seu modelo EVL (exit-voice-loyalty), que a voz era uma resposta alternativa do trabalhador à 

insatisfação com algo relacionado à organização: embora ele pudesse descontinuar sua relação 

com a organização, desligando-se dela (exit), ele opta por continuar, buscando reclamar do que 

não concorda no sentido de tentar promover alguma mudança (voice), demonstrando, assim, a 

sua lealdade (loyalty) (Brinsfield et al., 2009; Budd et al., 2010; Gorden, 1988; Rusbult et al., 

1988). Não demorou para que uma tradição de pesquisas se iniciasse no campo das relações de 

emprego, a qual concebia que a voz dos funcionários via sindicatos poderia canalizar o 

descontentamento e reduzir a saída, melhorando assim a produtividade (Barry & Wilkinson, 

2016; Gorden, 1988; Kaufman, 2015). Com o passar do tempo, o conceito de voz nas 
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organizações foi se expandindo para outros campos de estudo, sendo redefinido a fim de abarcar 

uma maior variedade de comportamentos de comunicação verbal do trabalhador que 

contemplassem características diversificadas (individual x coletiva, ativa x passiva, construtiva 

x destrutiva, entre outras) (Gorden, 1988). 

Ao longo destes quase cinquenta anos de produção científica sobre este fenômeno, 

diversos modelos teórico-conceituais surgiram, buscando esclarecer e diferenciar os tipos de 

voz que podem ser emitidas pelo trabalhador no contexto organização (Brinsfield et al., 2009). 

A partir dos anos 1990, no campo do comportamento organizacional, o interesse passou a recair 

de maneira mais intensa não mais sobre a voz como apenas uma forma de resposta à 

insatisfação, mas sim como uma forma de comportamento extra-papel, de natureza pró-social 

(Brinsfield et al., 2009; Van Dyne & LePine, 1998), por ser caracterizada como uma 

comunicação de ideias, sugestões ou opiniões cuja finalidade é colaborar com a organização e 

com o grupo de trabalho qual o indivíduo pertence, ao invés de simplesmente criticar.  

Este tipo de voz é condizente com o rol de comportamentos associados à cidadania 

organizacional, porém, distingue-se de outros comportamentos mais tradicionalmente 

estudados neste campo, como o comportamento de ajuda (que representaria uma forma de 

cooperação mais passiva), delineando-se, de fato, como uma categoria distinta de 

comportamentos pró-sociais (Botero & Van Dyne, 2009; Van Dyne & LePine, 1998). É sobre 

esta classe de comportamentos, chamados de voz pró-social (Bastos, Carneiro & Santedicola, 

2018; Van Dyne et al., 2003; Van Dyne & LePine, 1998), que esta pesquisa se debruça, uma 

vez que, de todos os tipos de voz, esta é a que mais claramente tem potencial de gerar efeitos 

positivos tanto para a organização quanto para os trabalhadores que a emitem.  

Há autores que discutem a adequação desta nomenclatura para representar o fenômeno, 

sugerindo que nomear este comportamento de voz pró-gestão seria mais apropriado, posto que, 

em sua definição, a comunicação das informações deve gerar benefícios para a organização, 
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mas isso não significa necessariamente a geração de benefícios para o coletivo de trabalhadores 

(Barry & Wilkinson, 2016). Conquanto na relação trabalhador-organização, o comportamento 

de voz possa ser mais contributivo para a organização do que para o indivíduo, as organizações 

são unidades sociais, o que justifica, no presente trabalho, utilizar o termo mais largamente 

usado na literatura internacional: voz pró-social (VPS). 

No que concerne à VPS, quem fala, fala porque quer beneficiar a organização ou grupo 

de trabalho do qual faz parte, ainda que isso signifique confrontar ideias contrárias e criar algum 

desconforto no relacionamento existente entre as partes da comunicação (LePine & Van Dyne, 

1998; LePine & Van Dyne, 2001). Isso acontece porque a VPS é orientada para a mudança, 

possuindo um caráter desafiador, de não conformidade (LePine & Van Dyne, 1998; LePine & 

Van Dyne, 2001; Van Dyne & LePine, 1998). Deste modo, o que é dito, questionado ou 

sugerido pode desagradar àqueles que ouvem, quando a mudança não é desejada. Apesar disso, 

Van Dyne e LePine (1998) identificaram que aqueles trabalhadores que exibem mais o 

comportamento de VPS também são melhor avaliados em termos de performance por seus 

supervisores, ainda que este comportamento seja considerado extra-papel. 

Segundo Van Dyne et al. (1995) e Morrison (2014), as oportunidades latentes de 

expressão verbal são acompanhadas de uma série de fatores individuais (por exemplo: emoções, 

atitudes, percepções sobre o trabalho e a organização) e contextuais (por exemplo: 

comportamentos do líder, suporte social) que podem funcionar como motivadores ou inibidores 

da voz do trabalhador. Dentre os fatores individuais, a vivência subjetiva que envolve tanto 

aspectos afetivos quanto aspectos cognitivos associados ao trabalho, representada pelo 

construto do bem-estar relacionado ao trabalho, é, aqui, de especial interesse. 

O bem-estar relacionado ao trabalho é um fenômeno que tem recebido atenção crescente 

da comunidade científica e da gestão das organizações. Ele começou a ser estudado 

cientificamente também há cerca de cinco décadas, a partir das contribuições iniciais de Warr 
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(1978), que defendeu a importância de avaliar o bem-estar em relação a contextos específicos, 

em especial, o do trabalho. No princípio, a investigação sobre o bem-estar relacionado ao 

trabalho começou de forma lenta, ganhando maior intensidade após os anos 2000, impulsionada 

pelo movimento da psicologia positiva (Carneiro & Fernandes, 2015; Paschoal, et al., 2013). 

Desde então, múltiplas conceituações surgiram na intenção de dar conta do significado deste 

fenômeno. 

Neste estudo, o bem-estar no trabalho (BET) é definido como um estado subjetivo 

positivo do trabalhador, decorrente da prevalência da ocorrência dos afetos positivos sobre a 

ocorrência dos afetos negativos, bem como da vivência de oportunidades de crescimento e 

realização através do seu trabalho, que deve lhe permitir expressar suas potencialidades 

(Paschoal & Tamayo, 2008; Warr, 2007). Este conceito traduz a junção de duas perspectivas 

teórico-filosóficas clássicas na compreensão deste fenômeno: a hedônica, que foca no prazer 

resultante da satisfação de necessidades e a eudaimônica, que foca no processo de busca de 

desenvolvimento do indivíduo em prol do seu nível de funcionamento ótimo, da sua melhor 

versão (Waterman, 2007). 

Os principais modelos teóricos sobre VPS incluem os estados afetivos como importantes 

preditores deste comportamento, partindo do princípio de que, ao experimentarem estados 

afetivos positivos, as pessoas são mais propícias a agirem de forma a manter a boa sensação 

(Van Dyne et al., 1995; LePine & Van Dyne, 1998), se engajando, assim, em comportamentos 

de VPS que ajudarão a sobrevivência da organização e permitirão que o trabalho continue sendo 

uma fonte de prazer e de desenvolvimento individual (LePine & Van Dyne, 1998). Com um 

olhar mais específico sobre a base eudaimônica do BET, cogita-se, ainda, que a VPS pode ser 

vista como resultado da expressão dos potenciais do trabalhador, que enxerga, no seu trabalho, 

maneiras de fazer as coisas diferentes, comunicando suas ideias inovadoras, gerando um 
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processo mais eficiente e, ao mesmo tempo, realização pessoal pelo fato de estar contribuindo 

para o grupo. 

A relação entre o BET e o comportamento de voz nas organizações não foi avaliada 

diretamente em nenhum estudo publicado, porém, na revisão teórica conduzida por Klaas, 

Olson-Buchanan e Ward (2011) sobre os determinantes de diferentes tipos de voz, alguns 

elementos tidos como correlatos ou indicadores do bem-estar relacionado ao trabalho aparecem 

na composição de preditores da voz pró-social. Dentre estes elementos, está a percepção de 

oportunidades de crescimento, que está diretamente associada à possibilidade de o indivíduo se 

desenvolver no seu trabalho, sendo um fator correspondente à concepção eudaimônica do bem-

estar. O bom relacionamento com a chefia também se associa positivamente à manifestação da 

voz informal com fins colaborativos, sendo que este elemento é entendido por autores como 

Paz e Dessen (2010) e Silva e Ferreira (2013) como um dos indicadores que representam o 

construto de bem-estar relacionado ao trabalho. Do mesmo modo, a revisão aponta que a 

satisfação com o trabalho, entendida por alguns autores como Siqueira e Padovam (2008) como 

um representante da concepção hedônica do bem-estar, também é capaz de aumentar a 

probabilidade de os trabalhadores manifestarem a voz pró-social. 

Assim, ainda que não haja evidências empíricas pregressas que atestem claramente 

sobre o papel que o bem-estar no trabalho (conforme aqui entendido) exerce sobre a emissão 

dos comportamentos de VPS, considera-se que os dados preliminares apresentados junto à 

justificativa teórica sugerem que o BET pode ser um importante antecedente da VPS.  

 

DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

Este estudo é caracterizado como quantitativo, extensivo e de corte transversal.  
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Participantes: Participaram desta pesquisa 360 trabalhadores, de diferentes segmentos, 

ocupações, e níveis de escolaridade, que possuíam vínculo de no mínimo 3 meses com a 

organização. Este tempo, de acordo com o Decreto de Lei n° 229 de 1967 pertinente à 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), constitui o período de experiência, no qual o 

trabalhador ainda está se adaptando à empresa e sua permanência ainda é instável. Embora nem 

todos os trabalhadores desta pesquisa sejam vinculados às suas organizações por meio da CLT, 

entende-se que esta condição serve como controle, posto que pressupõe um tempo razoável para 

que o trabalhador conheça e se adapte minimamente às suas atividades laborais e à organização 

como um todo na qual desenvolve o seu trabalho, permitindo, desta forma, uma avaliação mais 

precisa dos fenômenos aqui avaliados, quais sejam, o bem-estar do trabalhador e seu 

comprometimento com a organização.  

Em termos de idade dos participantes, a variação foi de 19 a 66 anos (M = 35,80; DP = 

10,64). A maioria dos participantes foi de pessoas do sexo feminino (69,6%), e com alguma 

pós-graduação já concluída (51,7%), seja ela especialização, mestrado ou doutorado, embora 

também tenham participado trabalhadores com um nível de escolaridade mais baixo, como 

fundamental e médio (9,1%). Em relação aos dados profissionais, a maior parte dos 

trabalhadores realizava atividades ligadas à área de serviços (41,2%), estando principalmente 

concentrados em organizações privadas (57,8%), porém também em organizações públicas 

(32,7%) e do terceiro setor (9,5%). Apenas 20,5% dos participantes ocupava cargo de chefia no 

momento em que responderam à pesquisa e 58,6% da amostra recebia até 4 salários mínimos. 

Instrumento de coleta dos dados: Para esta pesquisa, foi feito um recorte de uma 

pesquisa maior (cujo instrumento está disponível para consulta no apêndice 1), sendo a versão 

utilizada composta por 3 (três) partes:  
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(1) Informações sociodemográficas e ocupacionais: questões que recuperam a trajetória 

de cada trabalhador, sua origem social, contexto familiar, inserção no mundo do trabalho. Inclui 

dados sobre sexo, idade, formação escolar, experiências de trabalho.  

(2) Escala de Bem-estar no Trabalho, proposta e validada por Paschoal & Tamayo 

(2008), composta por 30 itens distribuídos em três fatores: “afeto positivo” (9 itens, α=0,93), 

“afeto negativo” (12 itens, α=0,91) e “expressividade/realização no trabalho” (9 itens, α=0,88). 

Os itens deveriam ser avaliados com base em opções de respostas em 5 níveis, sendo um 

escalonamento de intensidade para os dois primeiros fatores citados (1- Nem um pouco; 2- Um 

pouco; 3- Moderadamente; 4- Bastante; 5- Extremamente) e um escalonamento de 

concordância para o último fator (1- Discordo totalmente; 2- Discordo parcialmente; 3- Não 

concordo, nem discordo; 4- Concordo parcialmente; 5- Concordo totalmente). Incluem-se como 

exemplos de itens: “alegre” para AP, “irritado” para AN e “realizo o meu potencial” para R. 

(3) Escala de Voz Pró-social nas Organizações, desenvolvida, adaptada e validada por 

Bastos, Carneiro, Andrade, Aguiar e D’Almeida (no prelo), com base na concepção de Van 

Dyne e colaboradores (2003). A escala, de tipo Likert, tem natureza unifatorial (8 itens, 

α=0,91), apresentando 5 opções de resposta que consideram a frequência da emissão dos 

comportamentos de voz (1- Nunca; 2- Raramente; 3- Às vezes; 4- Frequentemente; 5- Sempre). 

Inclui-se como exemplo de item: “Faço sugestões sobre como fazer as coisas de modo mais 

efetivo no trabalho.”. 

 Procedimentos de coleta dos dados: A fim de facilitar o acesso à quantidade e à 

variedade de participantes desejada, a coleta de dados ocorreu através de autoaplicação de 

questionário em versão digital, a partir da plataforma SurveyMonkey. Foi utilizada uma 

amostragem por conveniência de tipo “bola de neve”, na qual a rede de contatos da pesquisadora 

foi utilizada como base disparadora para convites para participação na pesquisa. Aos 
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convidados, foi solicitado que encaminhassem o convite para outras pessoas das suas redes de 

contato que poderiam se enquadrar nos pré-requisitos solicitados para participação na pesquisa. 

 Procedimentos de análise dos dados: Os dados foram tabulados no software SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) 17.0, através do qual foram realizadas as análises de 

adequação e normalidade da amostra, descritivas, de diferenças entre grupos (test t e ANOVA), 

de correlação de Pearson e de regressão linear múltipla. Também foram realizadas análises 

fatoriais exploratórias (AFE) através do SPSS e confirmatórias (AFC) através do AMOS para 

garantir a adequação das escalas à amostra, conforme indicado por Borsa e Seize (2017). No 

caso da escala de BET, foi necessária a exclusão de três itens na acomodação do instrumento à 

amostra. Já a escala de VPS manteve sua configuração original. Os dados psicométricos das 

escalas após adequação à amostra podem ser conferidos na Tabela 01. 

TABELA 01. Dados psicométricos das escalas utilizadas no estudo 

Escala Variância total 

explicada 

Estrutura fatorial Composição dos fatores Cargas fatoriais 

BET 62% 

Afetos positivos 

Afetos negativos 

Expressividade/realização 

8 itens, α=.939 

10 itens, α=.910 

9 itens, α=.892 

.642 a .928 

.590 a .833 

.404 a .833 

VPS 63% Unifatorial 8 itens, α=.915 .470 a .640 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Considerando que foram encontrados apenas dois estudos nacionais dedicados à 

investigação dos comportamentos de voz pró-social do trabalhador, sendo um deles voltado 

para construção e validação de instrumento, para fins de levantamento de maiores informações 

sobre como este fenômeno se manifesta em profissionais brasileiros, foram conduzidas 

inicialmente análises exploratórias, descritivas e de diferenças entre grupos. 

Identificou-se que a média geral de VPS dos participantes desta pesquisa foi de 3,95 

(DP=0,72). Considerando a variação da escala de 1 a 5, pode-se inferir que esta foi uma média 

relativamente alta, indicando que, em geral, os participantes da pesquisa avaliam que emitem 
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com frequência ideias, opiniões e sugestões construtivas para a organização. Embora alto, este 

valor é consistente com os encontrados em pesquisa anterior utilizando o mesmo instrumento 

no Brasil (Andrade, 2018) (M=3,85, DP=0,78) e com instrumento similar na Argentina (Omar, 

2010) (M=3,95, DP=0,73). É importante que este valor seja avaliado com cautela, uma vez que, 

por ser um comportamento esperado pela organização, a autoavaliação da VPS pode sofrer o 

efeito da desejabilidade social, ainda que tenha sido resguardado o anonimato aos participantes.  

Interessa notar que, ao comparar como a VPS se manifestou em diferentes grupos de 

trabalhadores (Tabela 02), fica evidenciado que profissionais que ocupam cargos de gestão 

apresentam níveis de expressão da VPS (M=4,26, DP=0,48) significativamente maiores (t(166) 

= 5,17, p>0,01) do que a de profissionais que não ocupam cargos de gestão (M=3,88, DP=0,75). 

Este resultado era esperado, pois, em geral, profissionais em diferentes níveis de gestão 

possuem mais autonomia e poder de decisão dentro da organização, além de serem mais 

pressionados para contribuírem ativamente para a melhoria de diversos processos 

organizacionais, portanto, sendo coerente que eles emitam mais ideias e sugestões do que 

aqueles trabalhadores que não estão nesta posição. A diferença de padrão de manifestação da 

voz pró-social entre gestores e não-gestores também foi identificada por Andrade (2018). 

LePine e Van Dyne (1998) ainda foram além, observando o aumento da manifestação da VPS 

à medida que subia o nível hierárquico/status do trabalhador.  

TABELA 02. Comparação da manifestação do comportamento de voz pró-social (VPS) em diferentes grupos 

socio-ocupacionais 

Variáveis socio-

ocupacionais 
Categoria N M (DP) t / F p 

Sexo 
Masculino 71 3,93 (0,71) 

-0,341 0,730 
Feminino 277 3,96 (0,73) 

Cargo de 

gestão 

Sim 109 4,26 (0,48) 
5,178 0,000 

Não 250 3,88 (0,75) 

Natureza 

Organização 

Pública 177 3,89 (0,67)  

0,574 Privada 207 3,98 (0,75) 0,556 

Terceiro Setor 34 3,93 (0,70)  

Porte da 

organização 

Micro 61 3,97 (0,72) 

1,338 0,262 
Pequena 41 4,07 (0,78) 

Média 53 4,07 (0,77) 

Grande 202 3,89 (0,69) 
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Partindo para a avaliação das variáveis de nível organizacional, não foram encontradas 

diferenças significativas na emissão de voz por trabalhadores advindos de organizações de 

diferentes naturezas (F=0,556, p=0,574) e portes (F=1,338, p=0,262) (Tabela 02). A primeira 

comparação já havia sido feita por Andrade (2008), que também não identificou diferenças da 

frequência da VPS entre trabalhadores atuantes em organizações públicas e privadas. Tais 

dados sugerem que os trabalhadores brasileiros expressam suas ideias e opiniões de maneira 

similar em diferentes organizações. 

Também não houve diferença significativa (t(211)=-0,34, p=0,730) entre as médias de 

emissão da VPS entre homens (M=3,93, DP=0,71) e mulheres (M=3,96, DP=0,73) (conforme 

Andrade, 2018; Burris, Detert & Romney, 2013), o que demonstra que trabalhadores brasileiros 

do sexo masculino e do sexo feminino compartilham sugestões sobre o trabalho na organização 

em que atuam com frequência similar. Cabe observar que, em alguns estudos internacionais, o 

gênero aparece como uma variável associada ao quanto a VPS será emitida (e.g. LePine & Van 

Dyne, 1998; Omar, 2010). Embora esta associação tenha se mostrado de intensidade fraca (e.g. 

LePine & Van Dyne, 1998; Omar, 2010), isto indica uma possível influência cultural nos 

resultados de gênero x VPS.  

 Já as análises de correlação (Tabela 03) indicam que a idade está positivamente 

associada à emissão de comportamentos de voz, o que significa que quanto mais velhos os 

trabalhadores, maior a frequência com que eles comunicam informações construtivas para a 

organização, embora a magnitude desta associação seja fraca (r=0,163, p<0,01), em 

conformidade com o resultado encontrado por Andrade (2018). Do mesmo modo, a VPS parece 

ser mais frequente quanto maior a remuneração do trabalhador (r=0,233, p<0,01) e quanto 

maior o seu nível de escolaridade (r=0,225, p<0,01). Segundo LePine e Van Dyne (1998), 

trabalhadores com maior escolarização provavelmente estão tecnicamente mais preparados para 
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reconhecer problemas e oportunidades de melhoria, bem como para oferecer uma gama mais 

variada de possíveis ideias ou sugestões para as questões identificadas. 

TABELA 03. Matriz de correlações entre VPS e variáveis socio-ocupacionais 

Variáveis M DP r 

1. VPS 3,95 0,72 - 

2. Idade (em anos) 35,8 10,65 0,163** 

3. Escolaridade 3,61 0,92 0,225** 

4. Remuneração (em salários mínimos) 3,97 1,91 0,233** 

5. Tempo na organização (em anos) 6,88 7,92 0,074 

**p < 0,01 

Nota: Escolaridade e remuneração foram avaliadas como variáveis ordinais. Escolaridade: 1-Até o ensino fundamental; 2-

Ensino médio; 3-Nível superior (incompleto e completo); 4-Pós-graduação latu sensu 5-Pós-graduação strictu sensu. 

Remuneração (em salários mínimos): 1- Até 1; 2- Mais de 1 até 2; 3- Mais de 2 até 3; 4- Mais de 3 até 4; 5- Mais de 4 até 5; 6- 

Mais de 5 até 10; 7- Mais de 10 até 20; 8- Mais de 20. Tempo na organização foi avaliado em anos. 

 

Por outro lado, o tempo de trabalho na organização não demonstrou ter relação 

significativa com a frequência com que o trabalhador usa a sua VPS (r=0,074, p=0,163), 

contrariando achados de estudo anterior (Andrade, 2018), que havia identificado que o tempo 

de empresa se associava positivamente, embora em baixa magnitude, com a emissão de 

comportamentos de voz. A discrepância de resultados pode estar relacionada a peculiaridades 

da amostra ou, ainda, à medida utilizada para aferição do tempo.  

Na Tabela 04, encontra-se uma síntese comparativa entre os resultados da associação 

das variáveis socio-ocupacionais com o comportamento de VPS no presente estudo e no único 

estudo encontrado que avalia este fenômeno em trabalhadores brasileiros.  

TABELA 04. Interações das variáveis socio-ocupacionais com o comportamento de voz pró-social (VPS) em 

trabalhadores brasileiros 

Nível da variável Variáveis socio-ocupacionais 
Esta 

pesquisa 

Andrade 

(2018) 

Individual 

Sexo Não Não 

Idade Sim Sim 

Escolaridade Sim Sim 

Ocupacional 

Tempo na organização Não Sim 

Remuneração* Sim - 

Cargo de gestão ou não Sim Sim 

Organizacional 
Natureza de organização Não Não 

Porte da organização* Não - 

Nota: As variáveis remuneração e porte da organização não foram avaliadas no estudo de Andrade (2018). 
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Em suma, pode-se relatar que, neste estudo, os trabalhadores mais velhos, mais 

escolarizados, melhor remunerados e em cargos de gestão são os que mais expressam suas 

ideias, sugestões e recomendações com o propósito de provocar mudanças positivas no contexto 

de trabalho. 

Além das análises que buscaram avaliar a manifestação da VPS entre diferentes grupos 

socio-ocupacionais, buscou-se investigar as correlações encontradas entre VPS e BET, tanto 

em sua medida geral, quanto em relação aos seus subfatores individualmente (Tabela 05). Os 

resultados acessados indicam que o bem-estar e o comportamento de voz estão associados com 

intensidade moderada (r=0,344, p<0,01), corroborando a expectativa gerada por estudos 

anteriores que verificaram a associação entre VPS e indicadores e/ou construtos correlatos ao 

BET conforme adotado neste estudo (Klaas et al., 2011).  

TABELA 05. Correlações entre VPS e BET 

Diferentes níveis mensuração BET M DP VPS 

Medida geral BET 3,58 0,65 .346** 

Prevalência de AP sobre AN 3,33 0,75 .216** 

Afetos negativos 2,38 0,85 -.051 

Afetos positivos 3,06 0,90 .311** 

Expressividade / Realização 3,84 0,71 .407** 

               **p < 0,01. 

 

Ao analisar a associação entre os fatores do BET, de forma independente, e a VPS, 

identifica-se que não há relação significativa entre a vivência de afetos negativos e a expressão 

dos comportamentos de voz (r= -0,051, p=331), o que demonstra que este fator não deve ser 

avaliado isoladamente, uma vez que, sozinho, não pode ser considerado como um representante 

apropriado do BET. Por outro lado, de acordo com os resultados encontrados, quanto a 

prevalência de afetos positivos (r=0,216, p<0,01) e de oportunidades de realização e expressão 

do próprio potencial através do trabalho (r=0,407, p<0,01) maior a frequência expressão da 

VPS. Verifica-se, assim, que a força de associação da VPS com a base eudaimônica do BET 

foi maior do que com a base hedônica, em congruência com estudos anteriores que já haviam 

apontado que o impacto do eudaimonismo sobre os comportamentos extra-papel é mais 
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significativo do que o do hedonismo (Turban & Yan, 2016), posto que esta primeira base traduz 

o bem-estar que é fruto de um processo busca de mudanças e crescimento.  

 A partir da averiguação de que o BET e algumas variáveis socio-ocupacionais se 

associaram positivamente com a emissão da VPS, buscou-se examinar, através de análises de 

regressão múltipla, quais elementos melhor explicam a ocorrência da VPS. Utilizou-se o 

método de extração stepwise, visto que a intenção foi checar quais variáveis antecedentes 

permaneceriam no modelo (Field, 2009). Os resultados se encontram na Tabela 06. 

 

TABELA 06. Regressão linear com os antecedentes da VPS 

Resumo do modelo 1 

R R² R² 

Ajustado 

Sig. 

.339 .115 .112 .000 

Variável antecedente Variável critério B Beta t Sig. 

BET VPS 0,376 0,339 6,703 .000 

Resumo do modelo 2 

R R² R² 

Ajustado 

Sig. 

.394 .155 .150 .000 

Variáveis antecedentes Variável critério B Beta t Sig. 

BET 

Escolaridade 

VPS 0,347 0,313 6,276 .000 

 0,158 0,202 4,038 .000 

 

No primeiro modelo, os resultados sugeriram apenas a manutenção do BET como 

variável antecedente mais forte da VPS (R²=0,115, β=0,313, p<.001), sendo capaz de explicar 

cerca de 11% da variação da VPS. No segundo e último modelo, foram excluídas tanto a idade 

quanto a remuneração e a posição do trabalhador na organização (cargo ou não de gestão), 

demonstrando que a maior força de explicação da VPS em relação às variáveis analisadas se 

concentra no quanto o indivíduo se sente bem em relação ao seu trabalho (β=0,313) e no quanto 

alcançou em termos de escolarização (β=0,202). Juntas, estas variáveis (BET e escolaridade) 

explicam cerca de 16% da variação da expressão da VPS (R²=0,155, p<.001) (Tabela 06). 

Tais achados apoiam o pressuposto de que ambientes de trabalho que proporcionam 

experiências mais saudáveis/positivas tendem a ser ambientes mais propícios para que os 

trabalhadores compartilhem suas ideias, sugestões e opiniões de como gerar transformações 
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construtivas que contribuam para o atingimento de bons resultados organizacionais. Além 

disso, demonstram a importância da formação acadêmica dos profissionais que, à medida que 

aumenta, os prepara melhor para identificar e propor pontos de melhorias no seu contexto 

laboral. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente pesquisa forneceu subsídios para compreender como um dos 

comportamentos discricionários que as organizações esperam que sejam emitidos por seus 

colaboradores, a VPS, se manifesta em trabalhadores brasileiros, visto que, até então, apenas 

um estudo foi encontrado que divulgou este tipo de informação. Foi possível perceber que 

algumas variáveis ocupacionais, como a remuneração e o tipo de cargo ocupado na organização 

(gestão ou não) assim como variáveis individuais, como a idade e a escolaridade interferem na 

frequência da emissão da VPS. 

Nesta mesma direção, contribuiu-se no sentido de fornecer dados sobre o padrão de 

associação existente entre o estado subjetivo do indivíduo em relação ao seu trabalho (BET) e 

a VPS, inaugurando uma agenda de estudos empíricos não apenas no contexto nacional, mais 

também no internacional. Foi possível identificar que, conforme já previsto em teoria, quanto 

melhor o trabalhador se sente em relação ao seu trabalho, maior a probabilidade de ele se 

engajar em comportamentos de VPS, visando compartilhar, intencionalmente, sugestões, ideias 

ou propostas contributivas para o bom desempenho da organização. Sendo a primeira pesquisa 

identificada que avalia a relação entre estas duas variáveis, entende-se que os resultados aqui 

apresentados devem ser interpretados com cautela, mas também como um estímulo para que 

novos estudos sejam desenvolvidos a fim de angariar mais evidências para a compreensão da 

relação entre estes dois fenômenos. 
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Juntos, o BET e a variável socio-ocupacional escolaridade do trabalhador, foram 

capazes de explicar cerca de 16% da variação da VPS. Embora significativo, este resultado 

demonstra que ainda há uma grande amplitude do comportamento de VPS que não foi 

explicada, sendo importante seguir com o desenvolvimento de pesquisas que considerem a 

inserção de novas variáveis como antecedentes. 

 Considerando o possível impacto da desejabilidade social sobre a autoavaliação que o 

trabalhador faz a respeito do quanto emite ideias, sugestões e informações colaborativas para a 

organização, é interessante que estudos futuros se dediquem a investigar este fenômeno a partir 

de uma combinação entre instrumentos de auto e de heteroavaliação. Pessoas que desempenham 

diferentes papéis numa organização podem ver o mesmo comportamento de forma díspar, uma 

vez que possuem expectativas diversas a respeito deste ou mesmo uma atenção seletiva em 

relação a quais aspectos da situação são apreendidos (Van Dyne, Cummings & Parks, 1995; 

Van Dyne & LePine, 1998). Deste modo, pondera-se que o critério único de auto relato possa 

consistir em uma limitação da presente pesquisa, pois privilegiou apenas a visão do trabalhador 

sobre sua voz, desconsiderando a visão de pessoas em outros papéis, como os colegas de 

trabalho e a chefia. 
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ESTUDO 5 
 

BEM-ESTAR, COMPROMETIMENTO E VOZ 

NAS ORGANIZAÇO ES: TESTANDO 

ALTERNATIVAS DE ASSOCIAÇA O ENTRE OS 

CONSTRUTOS A PARTIR DO MODELO DE 

RECURSOS E DEMANDAS NO TRABALHO 
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INTRODUÇÃO 

 

A Psicologia Positiva é um movimento que, desde o início do século, tem influenciado 

a produção acadêmica e a aplicação desta produção no campo Organizacional e do Trabalho, 

tendo inclusive se constituído em uma área específica designada de Psicologia Organizacional 

Positiva (POP) (Donaldson & Ko, 2010). Esta área tem se desenvolvido aceleradamente, 

fundamentada no fato de que o trabalho está no centro da vida para a maior parte dos indivíduos, 

sendo as organizações o espaço nas quais este trabalho se realiza na maioria das vezes. É comum 

que as pessoas passem mais tempo no trabalho e em organizações do que realizando outras 

atividades em outros espaços da sua vida. Nesse sentido, a preocupação em compreender como 

a interação indivíduo-trabalho-organização pode ser mais positiva ganha destaque. Uma das 

formas de promover estas experiências mais positivas que o trabalhador pode ter em relação ao 

seu trabalho e no escopo da organização em que atua é a partir da compreensão de como os 

fenômenos se relacionam, de como eles influenciam uns aos outros.  

Um modelo teórico que tem se destacado pelo seu potencial explicativo é o modelo de 

demandas e recursos do trabalho (Job Resources Demands Model – J-DR), proposto 

inicialmente por Demerouti, Bakker, Nachreiner e Schaufeli (2001). Nele, considera-se que 

qualquer característica do contexto de trabalho pode ser classificada como demanda (que seria 

uma exigência física, psicológica, social ou organizacional que requer custo e esforço do 

trabalhador) ou como recurso (que seria um fator físico, psicológico, social ou organizacional 

que auxilia o trabalhador a atingir seus objetivos, estimulando seu aprendizado e 

desenvolvimento) (Bakker & Demerouti, 2017, Demerouti et al., 2001), sendo que tais 

características irão interagir e influenciar uma série de fenômenos relevantes do comportamento 

organizacional. Os quase vinte anos de pesquisa sobre este modelo fizeram-no evoluir, 

incluindo em seu escopo, por exemplo, também as demandas e recursos de ordem individual, 
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ampliando, com isso, a sua possibilidade de uso para a compreensão de fenômenos diversos do 

comportamento organizacional (Bakker & Demerouti, 2013; Bakker & Demerouti, 2017; 

Nielsen et al., 2017).  

Apesar de reforçar a importância da inter-atuação das demandas e dos recursos, o 

modelo J-DR também reconhece a relativa independência que existe entre estas categorias que 

estão presentes na relação indivíduo-trabalho-organização, a partir do entendimento de que elas 

são capazes de deflagrar processos distintos (Bakker & Demerouti, 2013; Bakker & Demerouti, 

2017). Nesse sentido, os recursos representam o maior potencial explicativo em relação aos 

fenômenos de interesse da Psicologia Positiva, pois são vistos como o estopim para o 

desencadeamento de um processo chamado motivacional, que é sustentado pela vivência de 

experiências positivas mais intensas, levando, em última instância, também a um melhor 

desempenho dos trabalhadores (Bakker & Demerouti, 2017). 

Consoante com esta premissa, a proposta desta pesquisa é apresentar um modelo 

integrativo, apoiado em uma perspectiva da Psicologia positiva, de fenômenos que ocupam 

lugar de destaque  no campo: o comprometimento organizacional (COMP), que se refere a um 

vínculo positivo construído a partir do compartilhamento de valores e objetivos do trabalhador 

com a organização (Bastos et al., 2013); o bem-estar no trabalho (BET), que se refere a um 

estado subjetivo positivo, de ordem tanto afetiva (prevalência de afetos positivos sobre os 

negativos) quanto cognitiva (percepção de que o trabalho é fonte de realização e expressão dos 

potenciais), relacionado diretamente às vivências do trabalhador em relação às suas tarefas e ao 

seu contexto laboral como um todo (Paschoal & Tamayo, 2008; Warr, 2007); e o 

comportamento de voz pró-social nas organizações (VPS), que é definido como um 

comportamento positivo do trabalhador, desejado pelas organizações, posto que reflete a 

participação, através da comunicação verbal de ideias, sugestões que são expressas pelo 

trabalhador para gerar melhorias ao negócio (Van Dyne, Ang & Botero, 2003). 
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Já é possível identificar na literatura estudos que atestam o poder explicativo do modelo 

J-DR sobre o COMP e o BET (Bakker & Demerouti, 2013; Bakker & Demerouti, 2017; Nielsen 

et al, 2017). Embora não tenham sido encontrados estudos que utilizam este modelo para 

explicar a emissão da VPS, considera-se coerente inclui-la, posto que a voz pode ser vista como 

uma forma de desempenho do trabalhador (ainda que extra-papel) que contribui para a 

efetividade organizacional (LePine & Van Dyne, 2001). Para auxiliar a explicar o padrão de 

associação entre estas variáveis, esta pesquisa considerará a influência de recursos disponíveis, 

tanto de ordem individual (lócus de controle, autoeficácia) quanto de ordem organizacional 

(suporte organizacional) (Nielsen et al, 2017).  

Para tanto, o objetivo consiste em submeter a teste modelos alternativos que expliquem 

a relação estabelecida entre o bem-estar no trabalho, o comprometimento organizacional e o 

comportamento de voz nas organizações, considerando ainda a influência do suporte 

organizacional, do lócus de controle no trabalho e da autoeficácia. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

O levantamento da literatura realizado através das bases de pesquisa mais importantes 

sobre as produções nacionais e internacionais (sintetizado na Figura 01) visou tanto sustentar a 

melhor caracterização das variáveis centrais do estudo (bem-estar, comprometimento e voz) 

quanto identificar como elas se associam entre si e com os recursos (suporte organizacional, 

lócus de controle interno e autoeficácia). Cabe ressaltar, antecipadamente, que os estudos aqui 

avaliados consideraram diferentes representações teóricas dos fenômenos em questão, como 

uma forma de ampliar o olhar sobre as possíveis associações entre eles.  
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FIGURA 01. Mapa de revisão de literatura 

FONTE: Elaboração própria. 
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Deste modo, o bem-estar, por exemplo, é um fenômeno sobre o qual ainda paira grande 

confusão teórica e empírica. São diversas as definições, nomenclaturas e dimensões 

encontradas na literatura nacional e internacional para captá-lo (e.g. Danna & Griffin, 1999; 

Dessen & Paz, 2010; Ferreira, Pacheco, Pinto, Fernandes, & Silva, 2007; Ferreira, Silva, 

Fernandes & Almeida, 2008; Goulart, Blanch, Sahagún & Bobsin, 2012; Paschoal, 2008; 

Siqueira & Padovam, 2008; Van Horn, Taris, Schaufeli, & Schreurs, 2004; Vasconcelos, 2004; 

Paz, 2004). O bem-estar no trabalho (BET) é compreendido aqui como um estado subjetivo 

positivo associado especificamente ao contexto laboral (Warr, 2007), ancorado 

simultaneamente em duas perspectivas teóricas clássicas do campo: a hedônica, que traduz a 

dimensão do prazer, dos afetos positivos que se sobressaem em relação aos negativos; e a 

eudaimônica, que exprime a ideia de funcionamento ótimo, de realização pessoal através do 

desenvolvimento e da expressão de potenciais do indivíduo (Huta & Waterman, 2014; Paschoal 

& Tamayo, 2008; Ryan & Deci, 2001; Waterman, 2003; Waterman, 2007). Entretanto, foi 

considerado no levantamento bibliográfico o bem-estar tanto a partir da concepção de contexto 

geral quanto da específica ao trabalho, concebido tanto exclusivamente a partir da base 

hedônica quanto da eudaimônica, sem a exigência de que estas bases aparecessem 

concomitantemente na apreensão do fenômeno.  

O comprometimento organizacional (COMP), por sua vez, por ser um construto mais 

consolidado na literatura, foi considerado apenas quando o vínculo estudado era direcionado 

especificamente à organização. Todavia, incluiu-se no levantamento bibliográfico os estudos 

que traziam esta variável tanto a partir da sua concepção multidimensional proposta por Meyer 

e Allen (1991), em que o vínculo é compreendido como fruto de três bases (a afetiva, que abarca 

o quanto o trabalhador se identifica e gosta da organização; a calculativa, que reflete o quanto 

o trabalhador avalia que fez investimentos importantes na organização e às possíveis perdas 

resultantes da não-vinculação; e a normativa, que traduz a vinculação associada ao 
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cumprimento de normas e ao sentido de obrigação) quanto a partir da sua concepção 

unidimensional (apenas de natureza afetiva), conforme proposto originalmente por Mowday, 

Steers e Porter (1979). Apesar desta flexibilidade na inclusão de construtos compostos por 

diferentes dimensões para acessar o comprometimento, ressalta-se que, na presente pesquisa, 

interessa apenas os resultados relacionados à sua compreensão como um vínculo de base 

afetiva, fruto da percepção do trabalhador de que comunga dos valores e objetivos da 

organização em que atua (Bastos et al., 2013; Bastos & Aguiar, 2015). 

No levantamento dos estudos que versavam sobre a voz do trabalhador, considerou-se 

para inclusão, além daqueles que explicitamente utilizaram o construto de voz pró-social de 

acordo com a concepção adotada neste estudo (comportamento verbal informal e espontâneo 

do trabalhador com a intenção de promover melhorias relacionadas ao trabalho) (Van Dyne et 

al., 2003; Van Dyne & LePine, 1998), também  aqueles que mencionavam a expressão verbal 

de ideias, sugestões, recomendações sob nomenclaturas diversificadas, tais como: voz 

promotora, voz direta, voz informal ou simplesmente voz.  

O mapa construído a partir da revisão da literatura recente não identificou nenhum 

estudo que se volte para a compreensão da relação estabelecida entre estes três construtos de 

maneira conjunta, porém permite observar alguns avanços no que se refere à associação entre 

estes construtos separadamente.  

No que concerne às inter-relações que existem entre bem-estar e comprometimento 

organizacional, os estudos indicam uma associação positiva entre os fenômenos, sendo em 

alguns deles o bem-estar apontado como consequência do comprometimento organizacional 

afetivo (e.g., Andrade, 2008; Bastos et al., 2013; Panaccio & Vandenberghe, 2009; Raina, 2013) 

e, em outros, o bem-estar indicado como antecedente (e.g., Aggarwal-Gupta, Vohra, & 

Bhatnagar, 2010; Albrecht, 2012; Brunetto et al., 2012; Garg & Rastogi, 2009). Tais dados, 

agregados aos encontrados no artigo 3 desta tese, sugerem que a associação entre estas duas 
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variáveis pode ser cíclica, ora com o BET favorecendo a construção de vínculos afetivos mais 

fortes com a organização, ora com o COMP desencadeando um estado subjetivo positivo do 

indivíduo em relação ao seu trabalho. Pode-se, ainda, supor que outras variáveis sejam capazes 

de alterar a direção da relação entre BET e COMP. Não havendo, portanto, evidências 

consistentes que permitam presumir a direção do relacionamento entre estas variáveis, 

hipotetiza-se, aqui, que elas estão relacionadas, porém, o tipo de associação será testado a partir 

da verificação de como o COMP e o BET se comportam simultaneamente com a variável 

critério do estudo que é a VPS. 

• H1: Existe associação positiva entre o bem-estar no trabalho (BET) e o 

comprometimento organizacional (COMP). 

A relação entre o bem-estar no trabalho e o comportamento de voz nas organizações não 

foi avaliada diretamente em nenhum estudo publicado, porém, é possível identificar na revisão 

teórica de Klaas, Olson-Buchanan e Ward (2011) a indicação de que alguns indicadores ou 

correlatos do construto de bem-estar relacionado ao trabalho (percepção de oportunidades de 

crescimento na empresa, relacionamento com a chefia, satisfação com o trabalho) se associam 

positivamente à manifestação da voz nas organizações. De maneira convergente, modelos 

teóricos explicativos da VPS sinalizam que os estados afetivos positivos são capazes de 

estimular a expressão deste comportamento baseados no argumento de que, quando os 

trabalhadores se sentem bem em relação ao seu trabalho, eles tendem a se implicar mais em 

comportamentos que ajudem a manter esta sensação (Van Dyne, Cummings & Parks, 1995; 

LePine & Van Dyne, 1998). Além disso, encontra-se evidências demonstram que o BET é capaz 

de predizer diferentes comportamentos extra-papel (Turban & Yan, 2016). Embora a VPS não 

tenha sido incluída entre os comportamentos extra-papel testados, considera-se que tais achados 

reforçam a previsão sobre a relação entre estes dois construtos.  



 

138 

 

A fim de contribuir para o preenchimento da lacuna na literatura de dados empíricos 

sobre a associação entre BET e VPS, o artigo 4 da presente tese testou o poder de predição do 

estado subjetivo do trabalhador sobre a emissão dos comportamentos de voz, encontrando que, 

de fato, quanto melhor o indivíduo se sente em relação ao seu trabalho, maior o seu engajamento 

em comunicar suas ideias e sugestões para a organização. Diante do exposto, a hipótese 2 deste 

estudo representa a expectativa de que este resultado será replicado quando a relação entre BET 

e VPS for testada na presença das outras variáveis do estudo. 

• H2: Bem-estar no trabalho (BET) antecede positivamente os comportamentos de voz 

pró-social do trabalhador (VPS). 

Por fim, a relação entre comprometimento e voz está mais claramente estabelecida na 

literatura, sendo verificada, por exemplo, nos estudos de Luchak (2003), Mellahi, Budhwar e 

Li (2010) e Lapointe e Vandenberghe (2018). Em todos os casos, embora seja utilizada uma 

concepção multidimensional do comprometimento organizacional, apenas a base afetiva do 

comprometimento se mostra como preditora de voz direta (referente a esforços dos empregados 

em comunicar informações em prol de mudanças e melhorias diretamente a outro membro da 

organização, como um supervisor ou um colega de equipe). 

O primeiro estudo, de Luchak (2003), consiste em uma pesquisa com trabalhadores de 

uma organização canadense que considera as associações que se estabelecem entre vínculos 

com a organização (de natureza afetiva e calculativa) e os comportamentos de voz. Para avaliar 

os comportamentos de voz, o autor analisa duas dimensões: a voz direta, referente a esforços 

dos empregados em comunicar informações em prol de mudanças e melhorias diretamente a 

outro membro da organização, como um supervisor ou um colega de equipe; e a voz 

representativa, que compreende os esforços de comunicar informações indiretamente através 

de um órgão ou processo representativo, como através do sindicato ou do preenchimento de um 

formulário para queixa).  Neste contexto, o autor identifica que aqueles indivíduos afetivamente 



 

139 

 

vinculados à organização (comprometimento afetivo) se mostram mais propícios a utilizar a 

voz direta (entendida aqui como pró-social) e menos a utilizar a voz representativa. Por outro 

lado, aqueles trabalhadores que estabelecem uma ligação de base racional e calculativa com a 

organização (comprometimento de continuação) tendem mais a utilizar a voz representativa. 

Em sua revisão de literatura, Luchak (2003) aponta estudos que corroboram os seus achados 

que correlacionam o comprometimento/vínculo de base afetiva com a expressão de 

comportamentos de voz na organização (e. g. Withey & Cooper, 1989). A pesquisa de Mellahi 

et al. (2010), por sua vez, analisa as associações estabelecidas entre voz e comprometimento 

em uma amostra de gerentes de organizações indianas. Os autores encontram associação 

positiva entre os comportamentos de voz e o comprometimento atitudinal/afetivo, sendo esta 

associação moderada pelo comprometimento com a equipe de trabalho. Não identificam, 

porém, associações significativas entre voz e o vínculo de base calculativa. Na mesma direção, 

Lapointe e Vandenberghe (2018) encontram que o comprometimento afetivo media 

positivamente as relações entre a liderança e os comportamentos de voz.  

Além dos dados empíricos encontrados, ressalta-se que o COMP é um tipo de vínculo 

que o trabalhador estabelece com a organização que interfere no seu desempenho, 

especialmente no que tange aos comportamentos “(...) que extrapolam as expectativas prescritas 

do seu papel” (Bastos & Aguiar, 2015, p. 79), uma vez que tende a gerar maior “(...) 

participação, empenho extra ou sacrifício adicional” em favor da organização (Bastos et al. 

2013, p. 290). A partir destes dados, formula-se, então, a terceira hipótese do presente estudo: 

• H3: Comprometimento organizacional (COMP) antecede positivamente os 

comportamentos de voz pró-social do trabalhador (VPS). 

A inclusão das variáveis suporte organizacional, lócus de controle no trabalho e 

autoeficácia foi feita considerando o vasto levantamento de evidências teóricas e empíricas que 

indicam o seu papel de influência sobre os fenômenos investigados, bem como a sua 
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classificação como recursos a partir do referencial teórico do modelo J-DR. Assim, as relações 

previamente encontradas na literatura destas variáveis secundárias com as variáveis centrais do 

estudo serão melhor relatadas a seguir.  

Primeiramente, em relação ao suporte organizacional (SO), este pode ser classificado 

como um recurso de nível organizacional, que representa a percepção dos empregados ou 

funcionários acerca de fatores organizacionais como as práticas de gestão do desempenho, as 

exigências e a carga de trabalho, o suporte material oferecido e as práticas de promoção e 

ascensão e salários da organização (Queiroga, Brandão & Borges-Andrade, 2015; Siqueira & 

Gomide-Júnior, 2008). Estudos que associam o suporte organizacional ao comprometimento 

afetivo (e.g., Aggarwal-Gupta et al., 2010; Panaccio & Vandenberghe, 2009; Rhoades, 

Eisenberger, & Armeli, 2001), ao bem-estar no trabalho (e.g., Aggarwal-Gupta et al., 2010; 

Gillet, Fouquereau, Forest, Brunault & Colombat, 2012; Panaccio & Vandenberghe, 2009) e à 

voz nas organizações (e.g., Loi, Ao & Xu, 2014) tendem a compreender que estes fenômenos 

são respostas do indivíduo às experiências positivas de trabalho que ele percebe como sendo 

oferecidas pela organização. Diante das evidências encontradas no estado da arte, tem-se, como 

quarta hipótese do estudo: 

• H4: Suporte organizacional (SO) antecede positivamente como o trabalhador se sente 

(BET), como se vincula (COMP) e como comporta (VPS). 

O lócus de controle no trabalho, por sua vez, é concebido como uma expectativa 

generalizada de que recompensas, reforços e resultados no trabalho são controlados pelas 

próprias ações do indivíduo (internalidade) ou por outras forças (externalidade) (Spector, 1988). 

Os estudos realizados acerca da influência do lócus de controle no trabalho sobre os fenômenos 

em questão revelam o alto poder explicativo desta variável em relação ao bem-estar (e.g. 

Carneiro & Fernandes, 2015; Ng et al., 2006; Spector et al., 2002), ao comprometimento afetivo 

(e.g. Meyer, Stanley, Herscovitch & Topolnytsky, 2002; Xavier, 2005) e também em relação à 
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voz (e.g. Withey & Cooper, 1989; Luchak, 2003; Mellahi et al., 2010). Ou seja, os estudos dão 

suporte empírico à afirmação de que quanto mais o indivíduo se percebe como controlador das 

situações que acontecem com ele no âmbito laboral, mais ele tende a desenvolver estados 

positivos, como o bem-estar e o comprometimento, e também mais ele tende a desenvolver 

ações/comportamentos positivos, como a expressão da voz pró-social. 

• H5: Lócus de controle interno no trabalho (LCI) antecede positivamente como o 

trabalhador se sente (BET), como se vincula (COMP) e como comporta (VPS). 

Finalmente, a auto-eficácia pode ser definida como a confiança da pessoa na sua própria 

capacidade para organizar e realizar ações, que levem a certas realizações (Bandura, 1977; 

Nunes & Noronha, 2008). Desta maneira, a auto-eficácia pode atuar como preditor do estado 

de bem-estar do trabalhadores uma vez que os influencia a escolher situações em que acreditam 

poder ser possível realizar bem as suas tarefas, evitando as situações que consideram ser mais 

exigentes do que as suas capacidades podem atender (e.g., Pinto, 2009). Além disso, quanto 

maior a percepção de auto-eficácia, maiores os esforços empregados ativamente pelos 

indivíduos em uma determinada situação (Bandura, 1977), portanto estudos como o de Meyer, 

et al. (2002) indicam que empregados que possuem mais autoconfiança em suas habilidades 

tendem a desenvolver um nível mais intenso de comprometimento organizacional afetivo. Da 

mesma maneira, a auto-eficácia influencia os comportamentos de voz, uma vez que estimula 

não apenas que os trabalhadores tenham ideias, mas que também as proponham e submetam à 

avaliação de terceiros (Frese, Teng, & Wijnen, 1999). 

• H6: Autoeficácia (AE) antecede positivamente como o trabalhador se sente (BET), 

como se vincula (COMP) e como comporta (VPS). 

O conjunto de hipóteses que emergem das pesquisas que relacionam em pares as 

variáveis centrais e periféricas do presente estudo, permitiram construir três modelos teóricos 

que explicam diferentemente a manifestação dos construtos comprometimento organizacional, 
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bem-estar no trabalho e comportamento de voz pró-social. Buscar evidencias empírica sobre a 

possível superioridade de um desses modelos explicativos é o objetivo central do presente 

estudo. Os modelos estão apresentados na Figura 2.  

 
FIGURA 02. Modelos teórico-empíricos a serem testados 

FONTE: Elaboração própria. 
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Em todos os três modelos, os recursos são os principais preditores. Neste sentido, 

defende-se que a vinculação positiva do trabalhador com a organização em que atua (COMP), 

a vivência de um estado subjetivo positivo em relação ao trabalho (BET) e a emissão de 

comportamentos verbais colaborativos (VPS) dependem tanto de variáveis individuais (LCI e 

AE) quanto de variáveis organizacionais (SO) que funcionam como facilitadores na relação 

indivíduo-trabalho-organização. 

Do mesmo modo, em todos os modelos a serem investigados, a VPS é a principal 

variável critério. Em outras palavras, supõe-se que o comportamento positivo de comunicar 

voluntariamente ideias, sugestões, recomendações com a intenção de promover melhorias em 

relação ao seu trabalho é influenciado pelos recursos, mas também por como o trabalhador se 

sente em relação ao seu trabalho (BET) e a como se vincula à organização (COMP). 

É o padrão de associação entre BET e COMP, ainda pouco claro na literatura, que 

determina a diferença entre os três modelos. Em todos eles, BET e COMP atuam como variáveis 

intermediárias, sendo tanto preditoras como previstas, porém, deseja-se verificar se a relação 

entre elas é afetada pela presença das demais variáveis incluídas nos modelos. Assim, no 

modelo 1, BET e COMP aparecem como correlatas (ambas prevendo VPS de forma 

independente), enquanto no modelo 2 o COMP aparece como mediador da relação entre BET 

e VPS e no modelo 3 o BET aparece como mediador da relação entre COMP e VPS. 

Embora não existam subsídios empíricos para esta alegação, considerando-se a natureza 

teórica destes fenômenos (BET é um estado, COMP é um vínculo que predispõe o indivíduo a 

agir e a VPS é um comportamento), defende-se, aqui, que o modelo 3 seja o mais adequado, 

pois supõe-se que o quanto o indivíduo se sente bem em relação ao seu trabalho é capaz de 

favorecer a construção de um vínculo afetivo mais ou menos positivo com a organização na 

qual este trabalho é realizado. Além disso, a VPS se trata de uma forma de comunicação voltada 

para provocar melhorias diretas na organização. Deste modo, pode-se esperar que ela seja mais 

diretamente influenciada pelo compromisso que o trabalhador desenvolve em relação à sua 



 

144 

 

organização do que por como ele se sente em relação ao seu trabalho, posto que a primeira 

influência caracteriza melhor um aspecto fundamental de quem emite a VPS que é o interesse 

maior em beneficiar o grupo do que em beneficiar a si próprio (Barry & Wilkinson, 2016; 

Botero & Van Dyne, 2009; Brinsfield, Edwards & Greenberg, 2009; Van Dyne et al., 2003; 

Van Dyne & LePine, 1998). Neste sentido, estabelece-se a sétima hipótese deste estudo: 

• H7: O efeito do bem-estar no trabalho (BET) sobre os comportamentos de voz pró-

social (VPS) é mediado pelo vínculo afetivo que o trabalhador estabelece com a 

organização (COMP), sendo este último um preditor direto da VPS. 

Por fim, retoma-se que um modelo é definido por conta da sua capacidade de estruturar 

as ligações existentes entre diferentes construtos em uma rede de causa-efeito capaz de explicar 

os padrões de manifestação da(s) variável(is) dependente(s), diferentemente do que acontece 

em um sistema de classificação ou listagem de variáveis isoladas (Kaufman, 2015). Segundo 

Xanthopoulou, Bakker, Demerouti e Schaufeli (2007), por conta do seu potencial motivacional, 

os recursos favorecem que os trabalhadores atinjam seus objetivos, estimulando, assim, que se 

comprometam mais com o que fazem, justamente porque conseguem encontrar realização 

através do que fazem. Diante disto, assume-se que a integração de todas as variáveis centrais 

(BET, COMP e VPS) e periféricas (AE, LCI e SO) do presente estudo em um único modelo 

explicativo é viável, o que leva à operacionalização da oitava e última hipótese: 

• H8: Recursos individuais (LCI e AE) e organizacionais (SO) se integram 

adequadamente em um modelo explicativo sobre as relações entre bem-estar (BET),  

comprometimento (COMP) e voz (VPS) nas organizações. 

 

DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

Este estudo é caracterizado como quantitativo, extensivo e de corte transversal.  
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Participantes: A amostra utilizada nesta pesquisa foi composta por 360 trabalhadores, 

de diferentes segmentos, ocupações, e níveis de escolaridade, que possuíam vínculo de no 

mínimo 3 meses com a organização. Este tempo, de acordo com o Decreto de Lei n° 229 de 

1967 pertinente à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), constitui o período de experiência, 

no qual o trabalhador ainda está se adaptando à empresa e sua permanência ainda é instável. 

Embora nem todos os trabalhadores desta pesquisa sejam vinculados às suas organizações por 

meio da CLT, entende-se que esta condição serve como controle, posto que pressupõe um 

tempo razoável para que o trabalhador conheça e se adapte minimamente às suas atividades 

laborais e à organização como um todo na qual desenvolve o seu trabalho, permitindo, desta 

forma, uma avaliação mais precisa dos fenômenos aqui avaliados, quais sejam, o bem-estar do 

trabalhador e seu comprometimento com a organização.  

Em termos de idade dos participantes, a variação foi de 19 a 66 anos (M = 35,80; DP = 

10,64). A maioria dos participantes foi de pessoas do sexo feminino (69,6%), e com alguma 

pós-graduação já concluída (51,7%), seja ela especialização, mestrado ou doutorado, embora 

também tenham participado trabalhadores com um nível de escolaridade mais baixo, como 

fundamental e médio (9,1%). Em relação aos dados profissionais, a maior parte dos 

trabalhadores realizava atividades ligadas à área de serviços (41,2%), estando principalmente 

concentrados em organizações privadas (57,8%), porém também em organizações públicas 

(32,7%) e do terceiro setor (9,5%). Apenas 20,5% dos participantes ocupava cargo de chefia no 

momento em que responderam à pesquisa e 58,6% da amostra recebia até 4 salários mínimos. 

Instrumento de coleta dos dados: O instrumento (ver apêndice 1) foi composto de 7 

(sete) partes:  

(1) Informações sociodemográficas e ocupacionais: questões que recuperam a trajetória 

de cada trabalhador, sua origem social, contexto familiar, inserção no mundo do trabalho. Inclui 

dados sobre sexo, idade, formação escolar, experiências de trabalho.  
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(2) Escala Percepção de Suporte Organizacional, validada por Siqueira e Gomide Júnior 

(2008) (9 itens, α=0,86). Neste instrumento, há 7 opções de resposta organizadas numa escala 

de concordância, sendo 1 (discordo totalmente) e 7 (concordo totalmente). Inclui-se como 

exemplo de item: “É possível obter ajuda desta empresa quando tenho um problema.”. 

(3) Escala de Autoeficácia Geral, unidimensional, proposta por Chen, Gully e Eden 

(2001), adaptada e validada no Brasil por Balsan, Carneiro, Bastos e Costa (no prelo) (6 itens, 

α=0,83). Os itens deveriam ser respondidos através de uma escala Likert de 5 pontos, variando 

1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Cita-se como exemplo de item: “Eu acredito 

que posso realizar de forma eficaz muitas tarefas diferentes.”. 

(4) Escala de Lócus de controle no trabalho, proposta por Spector (1988), validada para 

o Brasil por Bastos (1991) e adaptada por Xavier (2005), composta por 16 itens distribuídos em 

dois fatores: internalidade (8 itens, α=0,62) e externalidade (8 itens, α=0,78). Neste estudo, foi 

usado apenas o fator internalidade (LCI). Os itens deveriam ser avaliados num escalonamento 

de 5 pontos, variando 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Cita-se como exemplo 

de item do fator LCI: “O trabalho será uma atividade positiva ou não a depender de como o 

trabalhador o encara.”.  

(5) Escala de Bem-estar no Trabalho, proposta e validada por Paschoal & Tamayo 

(2008), composta por 30 itens distribuídos em três fatores: “afeto positivo” (9 itens, α=0,93), 

“afeto negativo” (12 itens, α=0,91) e “expressividade/realização no trabalho” (9 itens, α=0,88). 

Os itens deveriam ser avaliados com base em opções de respostas em 5 níveis, sendo um 

escalonamento de intensidade para os dois primeiros fatores citados (1- Nem um pouco; 2- Um 

pouco; 3- Moderadamente; 4- Bastante; 5- Extremamente) e um escalonamento de 

concordância para o último fator (1- Discordo totalmente; 2- Discordo parcialmente; 3- Não 

concordo, nem discordo; 4- Concordo parcialmente; 5- Concordo totalmente). Incluem-se como 

exemplos de itens: “alegre” para AP, “irritado” para AN e “realizo o meu potencial” para R. 
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(6) Escala de Comprometimento Organizacional, unidimensional, validada por Bastos 

e Aguiar (2015) (12 itens, α=0,86). Nesta escala, o participante precisava escolher entre 6 níveis 

de resposta, sendo os três primeiros de discordância (1- Discordo totalmente; 2- Discordo 

parcialmente; 3- Discordo) e os três últimos de concordância (4- Concordo; 5- Concordo 

parcialmente; 6- Concordo totalmente). Cita-se como exemplo de item: “Sinto os objetivos de 

minha organização como se fossem os meus.”. 

(7) Escala de Voz Pró-Social nas Organizações, desenvolvida e validada por Bastos, 

Carneiro, Andrade, Aguiar e D’Almeida (no prelo), com base na concepção de Van Dyne e 

colaboradores (2003). A escala, de tipo Likert, tem natureza unifatorial (8 itens, α=0,91), 

apresentando 5 opções de resposta que consideram a frequência da emissão dos 

comportamentos de voz (1- Nunca; 2- Raramente; 3- Às vezes; 4- Frequentemente; 5- Sempre). 

Inclui-se como exemplo de item: “Faço sugestões sobre como fazer as coisas de modo mais 

efetivo no trabalho.”. 

 Procedimentos de coleta dos dados: A fim de facilitar o acesso à quantidade e à 

variedade de participantes desejada, a coleta de dados ocorreu através de autoaplicação de 

questionário em versão digital, a partir da plataforma SurveyMonkey. Foi utilizada uma 

amostragem por conveniência de tipo “bola de neve”, na qual a rede de contatos da pesquisadora 

foi utilizada como base disparadora para convites para participação na pesquisa. Aos 

convidados, foi solicitado que encaminhassem o convite para outras pessoas das suas redes de 

contato que poderiam se enquadrar nos pré-requisitos solicitados para participação na pesquisa. 

 Procedimentos de análise dos dados: Os dados foram tabulados no software SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) 17.0, e analisados neste programa em conjunto com o 

software AMOS 18. 

 Inicialmente, procedeu-se o preparo do banco de dados a fim de atingir os requisitos 

necessários à execução das análises de modelagem de equações estruturais (MEE). 

Considerando a exigência de inexistência de dados omissos, foram excluídos todos os casos 
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que apresentaram acima de 5% de missings nas respostas. Nos casos em que houve uma 

quantidade de missings pouco relevante, substituiu-se o valor ausente pela média apresentada 

pela amostra no item omisso. Após a exclusão dos dados omissos (missings), houve uma 

redução de 431 para 360 participantes, os quais seguiram para as análises subsequentes.  

 A análise de casos extremos (outliers) e de normalidade univariada foi executada no 

SPSS através do boxplot, conforme indicado por Field (2000) para amostras de mais de 250 

participantes. Já a análise de normalidade multivariada foi realizada no AMOS através dos 

indicadores de assimetria e curtose, de acordo com a indicação de Byrne (2010). Nestes 

processos, não foi identificado nenhum caso extremo que precisasse ser excluído. 

 Para caracterização inicial da manifestação dos fenômenos amostra estudada, foram 

realizadas no SPSS análises descritivas, fatoriais exploratórias, de correlação de Pearson e de 

regressão. Este passo teve como objetivo mapear os dados, de forma exploratória, testando as 

hipóteses independentes de relação entre as variáveis, antes de partir para o teste dos modelos, 

além de garantir adequação das escalas usadas para a amostra do estudo (conforme indicado 

por Borsa & Seize, 2017). Em nome da adequação, foi necessária a exclusão de 3 itens da escala 

de bem-estar no trabalho (BET), 1 item da escala de lócus de controle interno (LCI) e 1 item da 

escala de suporte organizacional (SO). As demais escalas de comprometimento organizacional 

(COMP), voz pró-social (VPS) e autoeficácia (AE) mantiveram sua estrutura original. Os dados 

psicométricos das escalas após adequação à amostra podem ser conferidos na Tabela 01. 

TABELA 01. Dados psicométricos das escalas utilizadas no estudo 

Escala Variância total 

explicada 

Estrutura fatorial Composição dos fatores Cargas fatoriais 

BET 62% 

Afetos positivos 

Afetos negativos 

Expressividade/realização 

8 itens, α=.939 

10 itens, α=.910 

9 itens, α=.892 

.642 a .928 

.590 a .833 

.404 a .833 

COMP 64% Unifatorial 12 itens, α=.948 .696 a .864 

VPS 63% Unifatorial 8 itens, α=.915 .470 a .640 

LCI 32% Unifatorial 7 itens, α=.632 .397 a .695 

AE 54% Unifatorial 6 itens, α=.822 .646 a .797 

SO 63% Unifatorial 8 itens, α=.914 .711 a .891 
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 Para a formação dos modelos de mensuração que compuseram os modelos estruturais 

testados, utilizou-se a técnica de parcelamento dos itens, adequada para situações em que o 

conjunto das escalas a serem testadas apresenta muitos itens (Byrne, 2010; Little, Cunningham, 

Shahar & Widaman, 2002), respeitando-se o mínimo de três parcelas por fator, conforme 

indicado por Little et al. (2002). Segundo estes mesmos autores, a agregação dos itens em 

parcelas deve ser feita utilizando as cargas fatoriais como guia, iniciando com os três itens com 

maior carga para ancorar cada uma das três parcelas, e continuando com a inserção dos três 

itens seguintes com maior carga fatorial na ordem inversa dos itens âncora (por exemplo, o item 

com menor carga agregado ao de maior carga da primeira etapa) até que não existam mais itens 

a serem adicionados (Little et al., 2002). 

 Por fim, foram conduzidas as MME através do método de estimação de máxima 

verossimilhança (Maximum Likelihood Estimation - MLE) para identificação de adequação e 

comparação do melhor ajuste entre os modelos estruturais alternativos testados para verificação 

da associação entre as variáveis em estudo. Cabe ressaltar que, tanto na testagem dos modelos 

de mensuração quanto na testagem dos modelos estruturais foram utilizados como critérios de 

avaliação dos índices de ajuste dos modelos descritos na Figura 03, conforme indicação de Silva 

(2006) e Byrne (2010).  

 

ÍNDICE DESCRITOR PARÂMETRO IDEAL 

X2/gl (CMINDF) Razão χ2/graus de liberdade ≤ 5 

GFI Goodness-of-Fit Index >0,9; próximo a 1,0 

CFI Comparative Fit Index >0,9; próximo a 1,0 

TLI Tucker-Lewis Index >0,95; próximo a 1,0 

RMSEA Root Mean Square Error of Approximation Ideal ≤ 5; aceitável ≤ 8  

BIC Bayes Information Criterion Quanto menor, melhor 

FIGURA 03. Índices de ajuste de modelo considerados na testagem do AMOS  

FONTE: Elaboração própria da autora com base nas indicações de Silva (2006) e Byrne (2010). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os primeiros resultados referem-se às correlações entre as variáveis do estudo, que 

podem ser vistas na Tabela 2.  



 

150 

 

TABELA 02. Matriz de correlações entre todas as variáveis do estudo, com médias e desvios-padrões 

Variáveis M DP 1 2 3 4 5 

1. VPS 3,95 0,72 -     

2. COMP 3,88 1,15 .438** -    

3. BET 3,58 0,65 .346** .598** -   

4. LCI 3,51 0,61 .274** .352** .394** -  

5. AE 4,17 0,58 .449** .193** .313** .232** - 

6. SO 4,32 1,47 .321** .698** .529** .392** .100 

               **p < 0,01. 

  

 Observa-se uma associação positiva e significativa, de força variável (fraca, moderada 

e forte), entre todos os fenômenos do modelo, com exceção da relação entre a autoeficácia (AE) 

e o suporte organizacional (SO), cuja associação não foi significativa (r=0,100, p=0,057). 

Ressalta-se que tanto a AE quanto o SO são classificados como recursos, ou seja, como fatores 

que auxiliam o indivíduo a alcançar um melhor desenvolvimento e desempenho. Entretanto, 

tratam-se de recursos de natureza diversa: enquanto a AE é um recurso endógeno ao indivíduo, 

o SO é um recurso exógeno, ao qual o indivíduo tem acesso a partir da organização. 

 Considerando as três variáveis centrais do estudo (VPS, COMP e BET), destaca-se que 

a VPS se associou mais fortemente com a AE (r=0,449, p<0,01) e com o COMP (r=0,438, 

p<0,01). Já o COMP, se associou mais fortemente com o SO (r=0,698, p<0,01) e com o BET 

(r=0,598, p<0,01). Por fim, o BET teve a sua associação mais alta com o COMP (r=0,598, 

p<0,01) e, também, com o SO (r=0,529, p<0,01).  

 Para melhor compreender o poder preditivo dos recursos, em conjunto, sobre a VPS, o 

COMP e o BET, foram realizadas análises de regressão linear, de entrada stepwise. Este método 

foi utilizado para garantir a permanência apenas das variáveis com poder preditivo significativo 

sobre a variável critério estudada (Field, 2009). Os dados dos três modelos de regressão testados 

com os recursos se encontram na Tabela 03. 

 Conforme pode ser visto na Tabela 03, as análises preliminares indicaram o modelo JD-

R é adequado para explicar tanto a VPS, quanto o COMP, quanto o BET. No caso da VPS, a 

AE e o SO, juntos, foram capazes de explicar cerca de 28% da variação da emissão dos 

comportamentos de voz pelo trabalhador (R²=0,279, p<.001). Do mesmo modo, estes dois 
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recursos, juntos, explicaram 50% da variação do vínculo afetivo do trabalhador com a 

organização (COMP) (R²=0,502, p<.001). Nota-se que o LCI, embora associado positivamente 

tanto com a VPS quanto com o COMP, não se manteve como antecedente nos modelos de 

predição destas variáveis que avaliaram todos os recursos em conjunto.  

 

TABELA 03. Regressão linear com os recursos e as variáveis VPS, COMP e BET separadamente 

Resumo do modelo 1.1  

RECURSOS → VPS 

R R² R² 

Ajustado 

Sig. 

.528 .279 .275 .000 

Variáveis antecedentes Variável critério B Beta t Sig. 

AE VPS 0,520 0,421 9,322 .000 

SO  0,137 0,279 6,179 .000 

Resumo do modelo 1.2  

RECURSOS → COMP 

R R² R² 

Ajustado 

Sig. 

.709 .502 .499 .000 

Variáveis antecedentes Variável critério B Beta t Sig. 

SO 

AE 

COMP 0,536 0,685 18,257 .000 

 0,244 0,125 3,319 .001 

Resumo do modelo 1.3  

RECURSOS → BET 

R R² R² 

Ajustado 

Sig. 

.609 .371 .366 .000 

Variáveis antecedentes Variável critério B Beta t Sig. 

SO 

AE 

LCI 

BET 0,194 0,439 9,613 .000 

 0,255 0,230 5,325 .000 

 0,180 0,169 3,610 .000 

 

Por outro lado, todos os três recursos avaliados (SO, AE e LCI) demonstraram ter um 

poder significativo de previsão sobre a variável BET. Em conjunto, estes três recursos foram 

capazes de explicar cerca de 37% da variação do estado subjetivo do trabalhador em relação ao 

seu trabalho (R²=0,371, p<.001). Observa-se, no entanto, que os recursos pessoais LCI 

(β=0,169) e AE (β=0,230) tiveram menor impacto sobre o BET do que o recurso organizacional 

SO (β=0,439), o que leva a refletir sobre o relevante papel que a organização tem na garantia 

do bem-estar do indivíduo, para além das características do indivíduo que favoreçam esta 

vivência positiva.  

Considerando a principal variável dependente do modelo geral proposto neste artigo, a 

VPS, realizou-se, adicionalmente, mais duas análises de regressão linear tendo esta variável 

como dependente. Na primeira, buscou-se identificar o poder preditivo que o COMP e o BET, 
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em conjunto, teriam sobre a VPS. Na segunda, foram incluídas todas as demais variáveis em 

estudo (recursos, COMP e BET) como possíveis antecedentes da VPS. Os dados destas análises 

estão dispostos na Tabela 04.  

TABELA 04. Regressão linear tendo a variável VPS como critério 

Resumo do modelo 2.1  

COMP e BET → VPS 

R R² R² 

Ajustado 

Sig. 

.450 .203 .198 .000 

Variáveis antecedentes Variável critério B Beta t Sig. 

COMP VPS 0,226 0,360 6,097 .000 

BET  0,145 0,130 2,211 .028 

Resumo do modelo 2.2  

TODAS AS VARIÁVEIS → VPS 

R R² R² 

Ajustado 

Sig. 

.574 .330 .326 .000 

Variáveis antecedentes Variável critério B Beta t Sig. 

AE VPS 0,467 0,379 8,573 .000 

COMP  0,229 0,364 8,252 .000 

 

 Conforme exposto, identificou-se que o vínculo afetivo do trabalhador com a 

organização (COMP) e o estado subjetivo do indivíduo em relação ao seu trabalho (BET) foram 

capazes de, juntos, explicar cerca de 20% da variação na emissão dos comportamentos pró-

sociais de voz (VPS) (R²=0,203, p<.001) (modelo 2.1). Já neste modelo (2.1), é interessante 

ressaltar que a força de predição do BET sobre a VPS (β=0,130) é fraca (diferente do resultado 

encontrado no artigo 4 desta tese, em que esta força foi moderada), enquanto a força de predição 

do COMP foi moderada (β=0,360). Assim, o COMP pode ser entendido como uma possível 

variável moderada da relação entre BET e VPS. Pode-se explicar este resultado ao lembrar que 

a VPS é um comportamento cuja intenção é colaborar com a organização como um todo, sendo 

mais centrada no coletivo do que no interesse do próprio indivíduo, de modo que é mais 

motivada pelo vínculo afetivo que o trabalhador estabelece com a organização do que com o 

como se sente em relação ao seu trabalho. 

Observa-se, por outro lado, que no modelo completo (2.2) em que todas as variáveis em 

estudo foram inseridas como possíveis antecedentes da VPS, prevaleceu apenas o poder de 

predição do COMP e da AE sobre a VPS, ambos de força moderada. Desta maneira, o vínculo 

afetivo estabelecido pelo trabalhador com a organização (COMP), bem como a sua crença no 
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seu próprio desempenho (AE), foram responsáveis por explicar 33% da variação dos 

comportamentos de voz (R²=0,330, p<.001).  

Nota-se, assim, que de todos os modelos de predição testados para VPS (1.1, 2.1 e 2.2), 

o último, que combinou um recurso pessoal relacionado à autoconfiança do trabalhador com o 

compromisso que ele constrói para com a organização em que atua, foi o que apresentou o 

maior poder explicativo sobre a emissão de ideias, sugestões e propostas de melhoria 

pertinentes ao contexto de trabalho. Este resultado é coerente, uma vez que a orientação pró-

social dos comportamentos de voz aqui estudados exige do indivíduo o desejo de contribuir 

para a organização em que atua (Van Dyne et al., 2003), extrapolando a atuação prescrita para 

ajudar a organização a atingir um nível de excelência, porque ele compartilha dos mesmos 

valores que a organização, desejando permanecer nela. Ao mesmo tempo, sabe-se que 

informações comunicadas à organização só poderão ser consideradas como VPS quando, de 

fato, almejam gerar contribuições. Deste modo, trabalhadores que acreditam na sua própria 

capacidade podem assumir mais facilmente o risco de se expressar (LePine & Van Dyne, 1998); 

eles tendem a avaliar as ideias ou informações que tenham sobre o trabalho de maneira positiva, 

confiando, assim, que elas merecem ser compartilhadas porque serão bem aceitas. Tendem, 

portanto, a emitir mais a VPS.  

Na Figura 04, apresenta-se uma síntese dos resultados das hipóteses testadas sobre as 

relações estabelecidas entre os pares de variáveis (H1 a H6) através das análises de regressão.  

HIPÓTESE RESULTADO CONCLUSÃO 

H1 Corroborada BET e COMP possuem associação positiva e moderada. 

H2 
Parcialmente 

corroborada 

BET prediz positivamente VPS, porém na presença de outras variáveis 

(COMP e AE) seu poder de predição é alterado ou anulado. 

H3 Corroborada COMP prediz positivamente VPS. 

H4 
Parcialmente 

corroborada 

SO prediz positivamente BET, COMP e VPS de forma independente. 

Porém, na presença de outras variáveis (COMP e AE) o poder de 

predição do SO sobre a VPS é anulado. 

H5 
Parcialmente 

corroborada 

LCI prediz positivamente apenas BET, não apresentando poder preditivo 

sobre COMP e VPS na presença de outros recursos (AE e SO). 

H6 Corroborada 
AE prediz positivamente BET, COMP e VPS, mesmo na presença de 

outros recursos (AE e LCI). 

FIGURA 04. Síntese dos resultados das hipóteses testadas do estudo sobre as associações entre os pares de 

variáveis. 
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Avaliando estes resultados, identificou-se não haver sustentação para os modelos-

teóricos previstos a partir da literatura 1 e 2 (Figura 02), especialmente porque o BET diminuiu 

ou perdeu completamente o seu poder de predição sobre a VPS quando na presença de outras 

variáveis do modelo.  

Deste modo, para o teste das hipótese 7 do estudo (H7), que retrata a expectativa em 

relação à associação entre BET, COMP e VPS simultaneamente, e da hipótese 8 (H8), referente 

à adequação de um modelo que contemplasse as relações causais entre todas as variáveis do 

estudo com base no J-DR, seguiu-se apenas com a análise do modelo 3, que também precisou 

ser adaptado. Do modelo originalmente hipotetizado, foram retirados os caminhos que 

indicavam predição entre as seguintes variáveis: LCI→ COMP; LCI→ VPS; BET → VPS; SO 

→ VPS; uma vez que estas relações já haviam sido excluídas do modelo de regressão (modelo 

3A, representado na Figura 05).  

 

 

FIGURA 05. Representação gráfica da testagem do modelo 3A no programa AMOS. 
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Embora este modelo tenha atingido índices de ajuste satisfatórios (X2/gl = 1,166; GFI = 

0,917; CFI = 0,976; TLI = 0,973; RMSEA = 0,043), em favor da parcimônia, decidiu-se pela 

exclusão do caminho AE → COMP, uma vez que o poder de predição desta variável sobre o 

vínculo organizacional afetivo foi reduzido a zero no modelo geral (conforme pode ser visto na 

Figura 05).  

Após esta mudança, rotacionou-se o novo modelo 3B (Figura 06), o qual, por fim, 

demonstrou excelentes índices de ajuste (X2/gl = 1,653; GFI = 0,917; CFI = 0,977; TLI = 0,973; 

RMSEA = 0,043), sem indicação de necessidades de novas re-especificações.  

 

 

FIGURA 06. Representação gráfica da testagem do modelo 3B no programa AMOS. 
 

Observando a Tabela 05, que apresenta os índices de ajuste encontrados para os modelos 

3A e 3B, percebe-se que o BIC, que é um índice especificamente voltado para a comparação de 

modelos alternativos (Byrne, 2010; Silva, 2006) demonstra que, dos dois, o modelo 3B 



 

156 

 

realmente é o mais adequado para representar o padrão de associação entre todas as variáveis 

examinadas, por ter apresentado um BIC menor. 

 

TABELA 05. Índices de ajuste dos modelos 3A e 3B, que representam as interações existentes entre todas as 

variáveis do estudo 

MODELO X²/GL 

(≤ 5) 

GFI 

(>0.90) 

CFI 

(>0.90) 

TLI 

(> 0.95) 

BIC 

(Menor) 

RMSEA (i.c. 90%) 

(≤ 0.08) 

3A 1,166 .917 .976 .973 755,860 .043 

3B 1,653 .917 .977 .973 749,976 .043 

 

Na Tabela 06, podem ser vistos os efeitos padronizados totais, diretos e indiretos, 

encontrados entre as variáveis do modelo 3B.  

TABELA 06. Efeitos diretos, indiretos e totais de todas as variáveis preditoras sobre as variáveis critério do 

modelo 3B – BET, COMP e VPS 

Efeitos LCI AE SO BET COMP 

Direto em BET .267 .267 .462 - - 

Indireto em BET - - - - - 

TOTAL em BET .267 .267 .462 - - 

Direto em COMP - - .497 .410 - 

Indireto em COMP via BET .109 .109 .189 - - 

TOTAL em COMP .109 .109 .686 .410 - 

Direto em VPS - .422 - - .382 

Indireto em VPS via COMP .042 .042 .262 .157 - 

TOTAL em VPS .042 .464 .262 .157 .382 

 

Em suma, pode-se afirmar que tanto a H7 quanto a H8 foram corroboradas. Quanto à 

H7, identifica-se que o nível de bem-estar que o trabalhador experimenta demonstra ser capaz 

de fortalecer o comprometimento dele com a organização em que atua (β=0,410), sendo que 

este comprometimento, por conseguinte, influencia o trabalhador a expressar com mais 

frequência a sua voz pró-social no ambiente organizacional (β=0,382), atuando, portanto, como 

um mediador entre o BET e a VPS (βindireto=0,157). Operacionalmente, isso significa que o 

BET possui impacto sobre o COMP e que apenas parte deste efeito é transmitido para a emissão 

do comportamento de voz, sobre o qual se espera um aumento de cerca de 0,15 desvios-padrões 

para cada aumento de 1 desvio-padrão no BET, via o efeito anterior que ele possui sobre o 

COMP. 
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No que tange à H8, apreende-se que, conquanto nem todos os recursos tenham tido 

efeito direto no COMP e na VPS, de forma indireta, tanto a AE, quanto o LCI quanto o SO 

foram capazes de influenciar a manifestação destas variáveis. De fato, então, verificou-se que 

os recursos individuais (LCI e AE) e organizacionais (SO) se integram adequadamente em um 

modelo explicativo sobre as relações entre bem-estar (BET),  comprometimento (COMP) e voz 

(VPS) nas organizações, pois quanto maior o nível de recursos disponíveis, mais o indivíduo 

tende a se sentir bem em relação ao seu trabalho, o que o impulsiona a se vincular afetivamente 

com a sua organização e, por fim, a se comportar de maneira colaborativa, expressando suas 

ideias e sugestões de maneira espontânea, para gerar transformações positivas em sua realidade 

de trabalho.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este estudo possibilitou identificar evidências de validade para um modelo explicativo 

sobre as relações estabelecidas entre recursos individuais (autoeficácia, lócus de controle 

interno), recursos organizacionais (suporte organizacional) e três aspectos relevantes da relação 

indivíduo-trabalho-organização: como o trabalhador se sente (bem-estar no trabalho), como ele 

se vincula à organização (comprometimento organizacional) e como ele se comporta (voz pró-

social). Nesse sentido, apresenta-se uma contribuição para a literatura do campo à medida que 

demonstra que quanto mais recursos disponíveis, maior a probabilidade de vivência de 

experiências laborais mais positivas, assegurando que o modelo J-DR é adequado para explicar 

a manifestação destes fenômenos. 

 Foi possível identificar que os melhores preditores da VPS são o COMP e a AE, 

enquanto o COMP é melhor previsto pelo SO e pelo BET, e o BET, por sua vez, melhor previsto 

pela conjunção dos recursos endógenos e exógenos. O conhecimento a respeito destes padrões 

de relações permite, portanto, que a organização e o trabalhador desenvolvam estratégias para 
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fomentar os estados afetivos, vínculos e comportamentos mais desejados através de 

intervenções que podem gerar uma reação em cadeia para a construção de uma relação 

indivíduo-trabalho-organização que seja mutuamente benéfica. 

 Apesar de os recursos terem demonstrado ter uma capacidade explicativa importante 

sobre as variáveis testadas, para estudos futuros, ressalta-se a importância de considerar o papel 

das demandas no modelo, uma vez que a interação entre recursos e demandas pode trazer 

explicações mais complexas e completas a respeito de como estas variáveis se manifestam. Isso 

pode ser feito, por exemplo, comparando diferentes grupos profissionais que estão 

predominantemente sujeitos a demandas de diferentes naturezas no seu dia a dia de trabalho, 

conforme já realizado em estudos anteriores (e.g. Demerouti et al., 2001). 

 Entende-se que este estudo tem limitações que precisam ser consideradas. Uma delas 

diz respeito à amostra, que embora tenha atendido aos critérios de magnitude exigidos 

estatisticamente para execução das análises, ainda é pequena para se considerar a ampla 

possibilidade de generalização destes achados. Outro fato que chama a atenção são os índices 

psicométricos sofríveis encontrados para a escala de LCI, o que pode justificar o seu baixo 

poder explicativo no modelo, uma vez que esta variável permaneceu apenas como preditora 

direta do BET. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O percurso de construção desta tese envolveu um conjunto de decisões teóricas e 

metodológicas que foram descritas ao longo dos cinco artigos apresentados e que permitiram o 

alcance do objetivo geral: propor um modelo teórico-empírico que representa as associações 

que se estabelecem entre o bem-estar no trabalho (BET), o comprometimento organizacional 

(COMP) e a expressão do comportamento de voz pró-social do trabalhador (VPS), 

considerando ainda a influência de recursos exógenos (suporte organizacional – SO) e de 

recursos endógenos (o lócus de controle interno – LCI e a autoeficácia – AE) disponíveis ao 

trabalhador. 

Primeiramente, conduziu-se um estudo teórico de revisão sobre o bem-estar relacionado 

ao trabalho, uma das variáveis centrais desta tese. Este trabalho, para além de ser uma etapa 

necessária para dar seguimento aos estudos subsequentes, apresentou como contribuição uma 

análise crítica, ainda inexistente, a respeito dos conceitos e medidas disponíveis no Brasil para 

avaliação deste fenômeno que, cada vez mais, vem ganhando espaço tanto na pesquisa científica 

quanto no cenário de gestão das organizações. 

A partir do estudo teórico, identificou-se que o construto proposto por Paschoal e 

Tamayo (2008), nomeado como “bem-estar no trabalho”, não apenas está apoiado em bases 

teóricas sólidas, acompanhando um movimento do campo de junção das perspectivas hedônica 

(representados pela prevalência dos afetos positivos sobre os negativos) e eudaimônica 

(representados pela expressividade/realização pessoal do trabalhador), como também conta 

com uma medida que apresenta evidências de validade tanto no Brasil quanto nos Estados 

Unidos. Por estes dois motivos, este foi o modelo de conceituar e mensurar o construto bem 

estar no trabalho, escolhido para a condução da pesquisa empírica.  

De início, a pesquisa empírica contou com o desafio de contribuir para avançar nos 

modelos de mensuração e interpretação para a Escala de Bem-estar no Trabalho (EBET) 
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(Paschoal & Tamayo, 2008), a partir da reflexão dos possíveis usos que podem ser derivados 

dela. Identificou-se que, embora bastante utilizada em pesquisas científicas, a interpretação da 

EBET é feita predominantemente através dos seus fatores de forma independente (e.g. Couto 

& Paschoal, 2012; Paschoal, Torres & Porto, 2010; Sant’anna, Paschoal & Gosendo, 2012; 

Silva, 2016; Sobrinho & Porto, 2012; Soraggi & Paschoal, 2011; Souza, Ribeiro & Bertolini, 

2014; Sousa & Dela Coleta, 2015; Traldi & Demo, 2012), o que pode limitar a compreensão 

mais geral do fenômeno, especialmente ao se sopesar que um dos seus fatores possui um viés 

negativo que vai na contramão do que se entende teoricamente como bem-estar. 

A demonstração de evidências de validade para a aferição da medida de BET a partir de 

uma perspectiva unidimensional (seja como um composite ou como um fator de segunda 

ordem), ainda pouco vista na literatura, sugere e embasa com evidências empíricas um olhar 

mais global e robusto em termos teóricos, assim como uma estratégica metodológica mais 

sofisticada e rigorosa, permitindo tanto avanços em termos de interpretação do fenômeno 

quanto de possibilidades de análises estatísticas a serem realizadas. Esta medida global de BET  

foi utilizada nos estudos subsequentes, que buscaram avaliar a associação entre o BET e as 

demais variáveis de interesse. Recomenda-se que ela continue sendo empregada em pesquisas 

futuras, sempre que o objetivo de pesquisa seja avaliar o BET de uma maneira integral e 

respeitando a sua natureza eminentemente positiva. 

A tese colaborou para esclarecer uma relação ainda confusa na literatura tanto nacional 

quanto internacional, entre o BET e um dos fenômenos mais pesquisados no campo do 

comportamento organizacional: o comprometimento organizacional. Foram encontrados 

indícios consistentes de que o BET e o COMP são fenômenos positivamente relacionados, que 

se influenciam mutuamente, sendo que a maneira como o indivíduo se sente em relação ao seu 

trabalho colabora para o fortalecimento do vínculo de identificação com a organização e a 

recíproca também verdadeira. Pondera-se que esta relação de retroalimentação possa ser melhor 

compreendida quando a associação entre estas variáveis for considerada na presença de outras. 
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Adicionalmente, a tese forneceu subsídios para a compreensão de um fenômeno ainda 

embrionário no estado da arte no Brasil, a VPS, identificando, ainda, que o BET é capaz de 

prever a VPS, relação esta não testada previamente nem nas pesquisas internacionais às quais 

se teve acesso. Deste modo, os dados deste estudo indicaram que os trabalhadores com maiores 

níveis de bem-estar, mais velhos, mais escolarizados, melhor remunerados e em cargos de 

gestão são os que mais comunicam as suas sugestões de melhoria à organização. 

Por fim, o modelo final proposto por esta tese ancorado no referencial teórico de 

demandas e recursos do trabalho (Job Demands Resources - J-DR) (Demerouti et al., 2001; 

Bakker & Demerouti, 2013; Bakker & Demerouti, 2017) demonstrou que os recursos, tanto de 

ordem individual quanto de ordem organizacional, são determinantes na vivência do BET, no 

estabelecimento do COMP e na emissão da VPS, sendo, conforme esperado, a relação mais 

intensa entre os recursos exógenos e o COMP e entre os recursos endógenos e o BET e a VPS. 

Ademais, foi possível identificar que quanto melhor o indivíduo se sente em relação ao seu 

trabalho, mais positivo é o seu vínculo afetivo com a organização na qual atua e, 

consequentemente, mais ele se dispõe a expressar sua voz, comunicando ideias, sugestões e 

recomendações que podem trazer melhorias, transformando positivamente sua realidade de 

trabalho. Interessa destacar, no entanto, que na presença do COMP, o poder de BET sobre a 

VPS diminuiu e na presença do COMP e da AE, o poder de BET desapareceu, o que leva a 

pensar que o COMP pode ser uma variável moderadora e a AE uma possível variável mediadora 

da relação entre BET e VPS. O poder de predição entre do LCI e da AE sobre o COMP 

aconteceu apenas indiretamente, através do BET, e o poder de predição do LCI e do SO sobre 

a VPS foi também apenas indireto através do COMP. Conclui-se, portanto, que o J-DR, através 

da rede de causa-efeito delineada entre as variáveis preditoras (AE, LCI e SO), as variáveis 

intermediárias (BET e COMP) e a variável critério final do estudo (VPS) explica 

apropriadamente a manifestação dos fenômenos de interesse da presente tese. 
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Limitações do trabalho 

Uma das principais limitações deste estudo se refere à amostra. Embora a quantidade de 

participantes do estudo empírico tenha atendido os requisitos mínimos para as análises 

estatísticas conduzidas, entende-se que o poder de generalização do estudo poderia ser ampliado 

se a amostra fosse maior e também mais representativa, especialmente em termos de 

escolaridade, uma vez que a maioria dos participantes apresentou um nível de escolaridade 

bastante elevado, o que não corresponde à realidade da maior parte dos trabalhadores 

brasileiros. 

Apesar de ter avançado na discussão sobre os conceitos e as medidas para o bem-estar 

relacionado ao trabalho, inclusive apresentando dados sobre a diferenciação existente entre o 

BET e o COMP, esta tese não contemplou uma necessidade do campo que é a análise da 

validade discriminante entre o BET e outras medidas que, embora possuam nomes diferentes 

(como é o caso do florescimento no trabalho), indicam plausível sobreposição conceitual. 

Outro aspecto importante a ser mencionado é que todas as variáveis do estudo foram 

acessadas através de medidas de auto relato, o que aumenta a vulnerabilidade no que diz 

respeito ao impacto do viés da desejabilidade social, especialmente no que tange à mensuração 

da VPS. Uma vez que se trata de um comportamento desejado e esperado pelas organizações, 

de natureza colaborativa e, portanto, socialmente estimado, é possível que a medida de auto 

relato, utilizada como único método para medição da VPS, leve a conclusões infladas sobre 

como o fenômeno, de fato, se manifesta entre os participantes avaliados. 

Agenda de pesquisa 

O modelo JD-R demonstrou ser adequado para dar base ao modelo teórico-empírico 

proposto nesta tese. Contudo, ele foi utilizado apenas parcialmente, uma vez que não foram 

consideradas as influências das demandas sobre as variáveis investigadas. Bakker e Demerouti 

(2013) inclusive pontuam que ainda é escassa a pesquisa voltada para compreender a relação 

entre os recursos pessoais do trabalhador e as demandas do seu trabalho. Sendo assim, avalia-
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se que o avanço nesta investigação pode se beneficiar bastante com a verificação de como as 

demandas do trabalho se inserem/influenciam o modelo proposto.  

Para tanto, é possível, por exemplo, comparar como o modelo funciona em categorias 

profissionais que são alvo de tipos de demandas bastante diferentes, como trabalhadores cujas 

exigências são predominantemente físicas (ex: operador de carga e descarga) e aqueles cujas 

exigências são predominantemente afetivas (ex: psicólogos). A estratégia de comparação entre 

diferentes categorias profissionais foi inaugurada por Demerouti et al. (2001) no mesmo estudo 

que introduz na literatura a proposição do modelo JD-R, demonstrando, assim, ser um passo 

importante para aumentar a capacidade explicativa do modelo sobre as mais diversas variáveis.  

A inclusão da análise das demandas no modelo pode ser especialmente interessante no 

que se refere à avaliação do BET, uma vez que uma das suas dimensões é de natureza 

eudaimônica, sendo, portanto, produto de como o trabalhador se desenvolve em relação às suas 

potencialidades. Nesse sentido, destaca-se que os desafios no trabalho (que podem ser 

entendidos como demandas) podem, a depender do quanto sejam equilibrados em relação aos 

recursos do indivíduo, ser promotores do BET, posto que podem permitir que o trabalhador 

atinja a sua melhor versão (Bakker & Demerouti, 2017; Waterman, 2007).   

Também é interessante que se desenvolvam novos estudos com métodos diversificados 

para avaliação da associação entre o BET, o COMP e a VPS, avançando em estratégias 

metodológicas que permitam ir além de relações lineares e viabilizem que sejam exploradas 

relações recíprocas. Assim, sugere-se o investimento em desenhos de pesquisa longitudinais 

podem aumentar significativamente a compreensão a respeito das relações causais existentes 

entre estes fenômenos.  

Por fim, entende-se que é igualmente importante ir além no sentido de compreender a 

associação das três variáveis centrais do estudo com outras variáveis emergentes no campo, 

como é o caso do job crafting, que se refere às ações do indivíduo voltadas a transformar o 

trabalho, adequando-o aos seus próprios valores e interesses e que já foi incluído no modelo 
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mais recente do J-DR como um fenômeno capaz de retroalimentar a força dos recursos, 

favorecendo, por conseguinte, o fortalecimento do processo motivacional que é desencadeado 

por estes recursos e que é responsável pela vivência de uma série de fenômenos positivos 

(Bakker & Demerouti, 2017). Embora ainda não existam estudos a respeito, é possível inferir 

que o job crafting seria um possível antecedente tanto do comprometimento organizacional, 

quanto do bem-estar e da voz pró-social do trabalhador.  

É importante reforçar que cada uma das três variáveis centrais deste estudo (BET, 

COMP e VPS) enfrenta problemas conceituais, ambiguidades e possível sobreposição com 

outros construtos. Assim, conforme já realizado na presente pesquisa em relação ao BET, 

recomenda-se que seja priorizada uma agenda de estudos no campo do Comportamento 

Organizacional que se debruce sobre estas questões, permitindo um maior esclarecimento sobre 

a delimitação dos fenômenos e, consequentemente, sustentando melhor as intervenções práticas 

destinadas a potencializá-los. 

No que se refere a possíveis aprofundamentos em estudos futuros acerca de cada uma 

das três variáveis centrais do estudo (BET, COMP e VPS) de maneira isolada, indica-se a seguir 

algumas propostas de pesquisa. 

No que se refere ao bem-estar relacionado ao trabalho, apesar de terem sido encontradas 

evidências tanto no estudo da tese (artigo 2) quanto em estudos anteriores (e.g. Gallagher, 

Lopez & Preacher, 2009; Henderson, Knight & Richardson, 2014; Demo & Paschoal, 2016) de 

que as suas bases teóricas (hedônica e eudaimônica) convergem para um fator superordenado 

que reflete o estado subjetivo positivo que o indivíduo vivencia a partir do seu trabalho, 

pondera-se que a comparação dos níveis de hedonia e eudaimonia manifestados pelos 

trabalhadores brasileiros através de análises de agrupamento (clusters) pode trazer 

contribuições interessantes no sentido de entender os padrões de BET e como estes padrões 

interagem com outras variáveis (conforme já avaliado em estudos no exterior por Huta & 

Waterman, 2014). Além disso, em consonância com indicações de autores como Page e Vella-
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Brodrick (2009), entende-se que é importante ir além do contexto de trabalho ao conduzir 

pesquisas que verifiquem a influência existente entre construtos gerais de bem-estar geral 

(como o subjetivo e/ou psicológico) e o bem-estar em relação ao trabalho, e vice-versa.  

Já no que concerne ao comprometimento organizacional, lembra-se que uma abordagem 

unidimensional de comprometimento não exclui outros tipos de vínculos que o trabalhador pode 

desenvolver com a sua organização empregadora. Entre estes, estão o entrincheiramento 

organizacional e o consentimento organizacional, que foram desenvolvidos a partir do modelo 

tridimensional de Meyer e Allen (1991). Estudos posteriores poderiam contribuir com 

evidências adicionais de que esses são realmente vínculos distintos de comprometimento. 

Novos estudos incluindo tais vínculos, inclusive em associação com o BET e a VPS, podem 

fazer avançar a compreensão do que distingue comprometimento dos demais vínculos. 

Quanto aos comportamentos de voz nas organizações, considera-se essencial que a voz 

pró-social seja comparada com outros tipos de manifestação de voz já delimitadas na literatura, 

como a voz aquiescente e a defensiva (Van Dyne, Ang & Botero, 2003). Do mesmo modo, 

conforme indicam Knoll, Wegge, Unterrainer, Silva e Jønsson (2016), uma melhor 

compreensão sobre a voz exige que seja analisado o conteúdo do que é comunicado pelo 

trabalhador, uma vez que este pode ser um fator determinante na decisão do indivíduo de falar 

ou de calar. Numa outra direção, avalia-se que é importante iniciar uma agenda de pesquisa 

nacional que inclua não apenas os antecedentes, mas também os consequentes da voz, a fim de 

verificar o quanto este comportamento, de fato, gera produtos positivos para a organização e, 

em segunda ordem, para os indivíduos que a emitem. 
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                                                                 APÊNDICE 1  

 

 

 
 

Prezado(a) trabalhador(a), 

O grupo Indivíduo, Organização e Trabalho, composto por pesquisadores do Instituto de 

Psicologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), está realizando uma pesquisa que busca 

compreender como os trabalhadores se sentem em relação a si mesmos, ao seu trabalho e à organização 

em que trabalham. 

Trata-se da realização de uma pesquisa a ser utilizada para desenvolvimento de produções 

científicas. Assim, os resultados serão utilizados exclusivamente para fins acadêmicos. Os 

questionários respondidos ficarão sob a guarda e responsabilidade do grupo de pesquisa e as informações 

pessoais dos participantes não serão divulgados sob nenhum pretexto. Todos os dados coletados ficarão 

armazenados junto à SUPAD (Superintendência de Avaliação Desenvolvimento Institucional da 

UFBA), situada a Rua Barão de Jeremoabo, s/n Pav. 04 - Ondina, CEP:40.170-117 Salvador/Ba, sob a 

responsabilidade do prof. Dr. Antonio Virgilio Bittencourt Bastos, orientador desta pesquisa, durante o 

período de 5 anos, estando à sua disposição a qualquer momento neste período. 

Lembramos que sua participação é livre e voluntária. Esperamos contar com a sua 

colaboração prestando todas as informações solicitadas em cada parte/item deste instrumento. Não 

haverá nenhuma forma de compensação financeira e, também, não haverá custos para os participantes. 

A identidade dos participantes permanecerá em sigilo durante toda a pesquisa e, especialmente, no 

momento da publicação dos resultados. Você terá o direito de desistir de participar a qualquer momento, 

sem nenhuma penalidade e sem perder os benefícios aos quais tenha direito. Em caso de dúvidas, você 

poderá se comunicar com a Profa. Ms. Laila Leite Carneiro, através do e-mail: 

laila_carneiro@hotmail.com 

Ao aceitar participar deste estudo, você responderá a um questionário com questões objetivas 

relacionadas aos temas citados, e, se estiver disponível, poderá ser convidado posteriormente para uma 

entrevista. Em nenhuma destas fases da pesquisa, entretanto, você terá sua identidade revelada, pois o 

interesse dos pesquisadores é em suas respostas sinceras acerca das questões. Caso trabalhe em mais 

de uma organização, solicitamos que eleja aquela à qual você dedica o maior tempo de trabalho ou a 

que é a sua fonte principal de renda como elemento central para a sua avaliação das perguntas que serão 

apresentadas adiante. 

Eu, ___________________________ (nome do participante), ciente e após ter lido as 

informações contidas acima estou de acordo em participar desta pesquisa. 

Salvador , ____ de _____________ de 2017. 

mailto:laila_carneiro@hotmail.com
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PARTE I – FICHA DE INFORMAÇÕES SÓCIO-PROFISSIONAIS 

 
1- Cidade/Estado onde trabalha: _____________________________________ 

 

2- Idade: ______ anos. 

 

3 - Sexo: 

      Masculino Feminino 

 

4 – Estado civil: 

      Solteiro(a) Separado(a)/divorciado(a) 

      Casado(a)/companheiro(a) Viúvo(a) 

 

5 - Escolaridade 

      Nunca estudou Superior Incompleto 

      Pré-escola (Educação Infantil) Superior Completo  

      Ensino Fundamental 1 (Alfabetização a 4 ª série) Especialização (Completa) 

      Ensino Fundamental 2 (5ª série a 8ª série) Mestrado (Completo) 

      Segundo Grau (Ensino Médio) Doutorado (Completo) 

 

6- Profissão: ______________________     

 

7 – Natureza da organização em que trabalha atualmente: 

      Pública Terceiro setor 

      Privada  

 

8 – Ramo da organização em que trabalha atualmente: 

      Comércio Indústria 

      Serviços  Outro. Especifique: _________________ 

 

9 – Porte da organização em que trabalha atualmente: 

      Micro (menos de 20 pessoas) Média (entre 100 e 499 pessoas) 

      Pequena (entre 20 e 99 pessoas) Grande (Mais de 499 pessoas) 

 

10- Há quanto tempo trabalha nesta organização?  _______ anos _______ meses 

 

11 - Tipo de contrato com a organização: 

      Autônomo(a) / Prestador de serviço Estatutário / Concursado 

      Contratado CLT / Celetista  

 

12- Cargo/função desempenhado atualmente: ______________________     

 

13- Você ocupa algum cargo comissionado ou de chefia atualmente?     SIM          NÃO 

13.1- Caso sim, qual o seu cargo?                               

      Supervisão     Gerência       Coordenação 

     Diretoria   Outro. Especifique: ____________________ 

 

14 - Carga horária de trabalho (por semana): ________________________ 

 

15- Remuneração atual: 

      Até 1 Salário Mínimo (Até R$ 937,00) 

      Mais de 1 até 2 Salários Mínimos (Entre R$ 937,00 e R$ 1.874,00) 

      Mais de 2 até 3 Salários Mínimos (Entre R$ 1.874,00 e R$ 2.811,00) 

      Mais de 3 até 4 Salários Mínimos (Entre R$ 2.811,00 e R$ 3.748,00) 

      Mais de 4 até 5 Salários Mínimos (Entre R$ 3.748,00 e R$ 4.685,00) 

      Mais de 5 até 10 Salários Mínimos (Entre R$ 4.685,00 e R$ 9.370,00) 

      Mais de 10 até 20 Salários Mínimos (Entre R$ 9.370,00 e R$ 18.740,00) 

      Mais de 20 Salários Mínimos (A partir de R$ 18.740,00) 
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PARTE II – O QUE VOCÊ PENSA SOBRE O TRABALHO EM GERAL 

 

2.1 - As questões a seguir dizem respeito às suas opiniões sobre o trabalho em geral e não somente ao 

seu emprego atual. Você expressará sua opinião marcando um X em cima do número da escala (de um 

a cinco) que mais representa o grau de concordância com o que o item descreve, conforme disposto a 

seguir.  

 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo, 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 

 

N° ITEM 
NÍVEL DE 

CONCORDÂNCIA 

1 O trabalho será uma atividade positiva ou não a depender de como o trabalhador o 

encara. 

1 2 3 4 5 

2 Na maioria dos empregos as pessoas podem conseguir o que querem. 1 2 3 4 5 

3 Se você sabe o que quer, você pode achar o emprego certo. 1 2 3 4 5 

4 Se os empregados não estão satisfeitos com uma decisão do seu chefe devem tentar 

corrigir a situação. 

1 2 3 4 5 

5 A maioria das pessoas é capaz de realizar bem o seu trabalho desde que se esforce 

para tanto. 

1 2 3 4 5 

6 Promoções são dadas a empregados que desempenham bem suas tarefas. 1 2 3 4 5 

7 Empregados que desempenham bem suas tarefas geralmente são recompensados por 

isso. 

1 2 3 4 5 

8 A maioria dos empregados tem mais influência sobre os seus supervisores do que eles 

pensam que têm. 

1 2 3 4 5 
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PARTE III – COMO VOCÊ AVALIA E SE SENTE EM RELAÇÃO AO SEU PRÓPRIO 

TRABALHO 

 

3.1 - Agora você deve indicar o quanto as afirmações abaixo representam suas opiniões sobre o seu 

trabalho. Para responder aos itens, utilize a escala seguinte e assinale o número que melhor corresponde 

à sua resposta. 

 

Discordo 

totalmente 

Discordo Concordo em 

parte 

Concordo Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 

 

Neste trabalho... 
 

N° ITEM 
NÍVEL DE 

CONCORDÂNCIA 

1 Desenvolvo habilidades que considero importantes. 1 2 3 4 5 

2 Consigo recompensas importantes para mim. 1 2 3 4 5 

3 Realizo o meu potencial. 1 2 3 4 5 

4 Expresso o que há de melhor em mim. 1 2 3 4 5 

5 Atinjo resultados que valorizo. 1 2 3 4 5 

6 Realizo atividades que expressam minhas capacidades. 1 2 3 4 5 

7 Faço o que realmente gosto de fazer. 1 2 3 4 5 

8 Avanço nas metas que estabeleci para minha vida. 1 2 3 4 5 

9 Supero desafios. 1 2 3 4 5 

 

3.2 - A seguir, você encontrará uma lista com uma série de emoções/sentimentos que você pode ter 

experimentado nos últimos três meses no seu trabalho. Usando a escala de 1 a 5 abaixo, avalie cada um 

dos itens e indique o quanto o seu trabalho te fez sentir desta maneira. 

 

Nem um pouco Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

Nos últimos três meses, meu trabalho tem me deixado... 
 

N° ITEM 
NÍVEL DE 

OCORRÊNCIA 

1 alegre 1 2 3 4 5 

2 preocupado 1 2 3 4 5 

3 disposto 1 2 3 4 5 

4 contente 1 2 3 4 5 

5 irritado 1 2 3 4 5 

6 deprimido 1 2 3 4 5 

7 entediado 1 2 3 4 5 

8 animado 1 2 3 4 5 

9 chateado 1 2 3 4 5 

10 impaciente 1 2 3 4 5 

11 entusiasmado 1 2 3 4 5 

12 ansioso 1 2 3 4 5 

13 feliz 1 2 3 4 5 

14 frustrado 1 2 3 4 5 

15 incomodado 1 2 3 4 5 

16 nervoso 1 2 3 4 5 

17 empolgado 1 2 3 4 5 

18 tenso 1 2 3 4 5 

19 orgulhoso 1 2 3 4 5 
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N° ITEM 
NÍVEL DE 

OCORRÊNCIA 

20 com raiva 1 2 3 4 5 

21 tranquilo 1 2 3 4 5 

 

3.3 – Neste momento, gostaríamos de compreender como você se autoavalia em relação ao seu 

desempenho. Para tanto, considere os itens listados a seguir e indique, numa escala de 1 a 5, o seu nível 

de concordância com cada um deles. 

 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo, 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 

 

 

N° ITEM 
NÍVEL DE 

CONCORDÂNCIA 

1 Quando me deparo com tarefas difíceis, tenho certeza de que vou realizá-las. 1 2 3 4 5 

2 Em geral, eu acho que posso obter os resultados que são importantes para mim. 1 2 3 4 5 

3 Eu vou ser capaz de superar com êxito muitos desafios. 1 2 3 4 5 

4 Eu acredito que posso realizar de forma eficaz muitas tarefas diferentes. 1 2 3 4 5 

5 Em comparação com outras pessoas, eu posso fazer a maioria das tarefas muito bem. 1 2 3 4 5 

6 Mesmo quando as coisas estão difíceis, eu consigo desempenhos muito bons. 1 2 3 4 5 
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PARTE IV – COMO VOCÊ SE COMPORTA NO SEU TRABALHO 

 
4.1 – Agora gostaríamos de saber como você costuma se comportar no seu trabalho. Para tanto, 

considere os últimos três meses e avalie com que frequência você apresentou os comportamentos 

listados a seguir, usando a escala de 1 a 5 detalhada abaixo, na qual quanto mais perto de 1, menor é a 

frequência do comportamento e quanto mais perto de 5, maior é a frequência do comportamento 

descrito. 

 

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

1 2 3 4 5 

 

N° ITEM 
NÍVEL DE 

FREQUÊNCIA 

1 Compartilho ideias para novos projetos que possam beneficiar a organização. 1 2 3 4 5 

2 Faço sugestões sobre como fazer as coisas de modo mais efetivo no trabalho. 1 2 3 4 5 

3 Apresento soluções para problemas com o objetivo de beneficiar a organização. 1 2 3 4 5 

4 Proponho sugestões para resolver problemas que afetam a organização. 1 2 3 4 5 

5 Sugiro mudanças em projetos do trabalho para aperfeiçoá-los. 1 2 3 4 5 

6 Faço recomendações sobre como resolver problemas relacionados ao trabalho. 1 2 3 4 5 

7 
Dou opiniões que podem gerar melhorias no trabalho coletivo mesmo que outros 

discordem. 
1 2 3 4 5 

8 Faço críticas construtivas pois me preocupo com a melhoria da organização. 1 2 3 4 5 
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PARTE V – O QUE VOCÊ PENSA E COMO SE SENTE SOBRE A ORGANIZAÇÃO 

PARA A QUAL TRABALHA 
 

5.1 – Vamos apresentar para você várias frases sobre como você se sente em relação à organização em 

que trabalha. Avalie, com base na escala abaixo, o quanto você concorda com cada ideia apresentada. 

Quanto mais perto de 1, maior é a discordância; quanto mais perto de 6, maior é a concordância com o 

conteúdo da frase. 

 

 

DISCORDO CONCORDO 

Discordo 

totalmente 

Discordo em 

grande parte 

Discordo  Concordo  Concordo em 

grande parte 

Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 6 

 

N° ITEM 
NÍVEL DE 

CONCORDÂNCIA 

1 Eu me sinto orgulhoso dizendo às pessoas que sou parte da organização onde trabalho. 1 2 3 4 5 6 

2 
Conversando com amigos, eu sempre me refiro a essa organização como uma grande 

instituição para a qual é ótimo trabalhar. 
1 2 3 4 5 6 

3 Sinto os objetivos de minha organização como se fossem os meus. 1 2 3 4 5 6 

4 
A organização em que trabalho realmente inspira o melhor em mim para meu progresso 

no desempenho do trabalho. 
1 2 3 4 5 6 

5 A minha forma de pensar é muito parecida com a da empresa. 1 2 3 4 5 6 

6 
Eu acho que os meus valores são muito similares aos valores defendidos pela 

organização onde trabalho. 
1 2 3 4 5 6 

7 Sinto que existe uma forte ligação afetiva entre mim e minha organização. 1 2 3 4 5 6 

8 Essa organização tem um imenso significado pessoal para mim. 1 2 3 4 5 6 

9 Aceito as normas da empresa porque concordo com elas. 1 2 3 4 5 6 

10 Eu realmente me interesso pelo destino da organização em que trabalho. 1 2 3 4 5 6 

11 Se eu tivesse uma empresa, escolheria as mesmas normas da empresa em que trabalho. 1 2 3 4 5 6 

12 Eu realmente sinto os problemas dessa organização como se fossem meus. 1 2 3 4 5 6 

 

5.2 – Abaixo estão listadas várias frases sobre a empresa onde você trabalha atualmente. Gostaríamos 

de saber o quanto você concorda ou discorda de cada uma delas. Dê suas respostas sinalizando, ao lado 

do item, aquele número (de 1 a 7) que melhor representa a sua resposta, conforme a escala a seguir: 

 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

moderadame

nte 

Discordo 

levemente  

Nem 

concordo, 

nem discordo 

Concordo 

levemente  

Concordo 

moderadame

nte 

Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 

 

N° ITEM 
NÍVEL DE 

CONCORDÂNCIA 

1 Esta empresa ignoraria qualquer reclamação de minha parte. 1 2 3 4 5 6 7 

2 Esta empresa não considera meus interesses quando toma decisões que me afetam. 1 2 3 4 5 6 7 

3 É possível obter ajuda desta empresa quando tenho um problema. 1 2 3 4 5 6 7 

4 Esta empresa realmente preocupa-se com meu bem-estar. 1 2 3 4 5 6 7 

5 
Esta empresa estaria disposta a ampliar suas instalações para me ajudar a utilizar minhas 

melhores habilidades no desempenho do meu trabalho. 
1 2 3 4 5 6 7 

6 Esta empresa está pronta a ajudar-me quando eu precisar de um favor especial. 1 2 3 4 5 6 7 

7 Esta empresa preocupa-se com minha satisfação com o trabalho. 1 2 3 4 5 6 7 

8 Esta empresa preocupa-se mais com seus lucros do que comigo. 1 2 3 4 5 6 7 

9 Esta empresa tenta fazer com que o meu trabalho seja o mais interessante possível. 1 2 3 4 5 6 7 
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MUITO OBRIGADA POR SUA PARTICIPAÇÃO! 

 

OBS: CASO ESTEJA DISPOSTO(A) A PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DESTA 

PESQUISA, QUE CONSISTIRÁ EM UMA ENTREVISTA, FAVOR INDICAR SEU 

CONTATO: _________________________________________________________________ 

 


