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RESUMO 
 
Nos últimos anos, as organizações têm passado por diversas 

transformações que impactam tanto os sistemas produtivos como os aspectos 
comportamentais dos indivíduos no ambiente organizacional, fazendo com que os 
modelos de governança sejam repensados. A despeito das particularidades do 
serviço público, a cobrança pela qualidade dos bens e serviços públicos, aliada aos 
novos modelos de governança, faz com que os aspectos humanos e o vínculo entre 
servidor e organização levem os pesquisadores ao estudo do comprometimento 
organizacional e do suporte organizacional oferecido pela administração pública. 
Embora o comprometimento organizacional e o suporte organizacional percebido 
sejam reconhecidos como temas relevantes no contexto das organizações, ainda 
resta muito a explorar sobre a temática, visando compreendê-la melhor. Diante 
dessa perspectiva, nesta dissertação, busca-se analisar como o suporte 
organizacional percebido afeta o comprometimento organizacional no contexto das 
organizações públicas da área de saúde. Foi realizado, assim, um estudo por meio 
do método de pesquisa com survey, com a aplicação de instrumento adaptado às 
necessidades da pesquisa, com foco nas características gerais dos constructos. Os 
resultados obtidos indicam que a relação entre as variáveis apresentou significância 
estatística, sugerindo que há relação entre o suporte organizacional percebido e o 
comprometimento organizacional, porém a relação e o impacto entre os dois 
constructos são considerados fracos. Pelo nível do comprometimento afetivo 
identificado, foi possível verificar que o maior percentual dos pesquisados mantém 
ligação emocional com a instituição. Por sua vez, a percepção do suporte 
organizacional foi avaliada em nível mediano, o que destaca a importância de se 
ampliar ações de promoção do suporte organizacional na instituição estudada. 
Dentre as principais contribuições, esta pesquisa avança na construção do 
conhecimento científico ao apresentar dados empíricos de suporte à teoria. Outra 
importante contribuição deste trabalho se deve ao preenchimento da lacuna de 
pesquisas voltadas ao estudo do suporte organizacional percebido e do 
comprometimento organizacional em organizações públicas da área de saúde, em 
especial no Brasil. O presente estudo contribuiu, ainda, para validação nacional dos 
instrumentos de mensuração Survey of Perceived Organizational Support, versão 
reduzida (oito questões) para medicão da percepção do suporte organizacional e 
Klein et al., Unidimensional, Target-free measure para medição do comprometimento 
organizacional, conforme análises fatoriais apresentadas. Acredita-se que o 
presente estudo possa resultar em reflexões aos stakeholders envolvidos, visando a 
promoção de ações voltadas ao fortalecimento da percepção do suporte 
organizacional e do comprometimento organizacional no complexo hospitalar 
pesquisado. 

 

Palavras-chave: Suporte organizacional percebido. Antecedentes e consequências 
do suporte organizacional percebido. Compromisso organizacional. 
Antecedentes e consequências do comprometimento organizacional. 
Survey of Perceived Organizational Support. Klein et al., 
Unidimensional, Target-free measure. Setor público. Saúde pública. 
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ABSTRACT 
 

In recent years, organizations have gone through several transformations 
that impact both production systems and the behavioral aspects of individuals in the 
organizational environment, causing governance models to be rethought. Despite the 
particularities of the public service, the demand for the quality of public goods and 
services, combined with new governance models, makes the human aspects and the 
link between server and organization lead researchers to study organizational 
commitment and organizational support offered by the public administration. 
Although organizational commitment and perceived organizational support are 
recognized as relevant themes in the context of organizations, there is still a lot to 
explore about the theme, aiming to better understand it. From this perspective, this 
dissertation seeks to analyze how perceived organizational support affects 
organizational commitment in the context of public organizations in the health area. 
Thus, a study was carried out using the survey research method, with the application 
of an instrument adapted to the research needs, focusing on the general 
characteristics of the constructs. The results obtained indicate that the relationship 
between the variables was statistically significant, suggesting that there is a 
relationship between perceived organizational support and organizational 
commitment, but the relationship and impact between the two constructs are 
considered weak. By the level of affective commitment identified, it was possible to 
verify that the highest percentage of respondents maintain an emotional connection 
with the institution. In turn, the perception of organizational support was evaluated at 
a median level, which highlights the importance of expanding actions to promote 
organizational support in the studied institution. Among the main contributions, this 
research advances in the construction of scientific knowledge by presenting empirical 
data to support the theory. Another important contribution of this work is due to filling 
the gap in research aimed at the study of perceived organizational support and 
organizational commitment in public organizations in the health area, especially in 
Brazil. This study also contributed to the national validation of the measurement 
instruments Survey of Perceived Organizational Support, short version (eight 
questions) to measure the perception of organizational support and Klein et al., 
Unidimensional, Target-free measure to measure organizational commitment, 
according to the factor analysis presented. It is believed that this study can result in 
reflections to the stakeholders involved, aiming to promote actions aimed at 
strengthening the perception of organizational support and organizational 
commitment in the researched hospital complex. 
 

Key words: Perceived Organizational Support. Antecedents and Consequences of 
Perceived Organizational Support. Organizational Commitment. 
Antecedents and Consequences of Organizational Commitment. Survey 
of Perceived Organizational Support. Klein et al., Unidimensional, Target-
free measure. Public Sector. Public Health. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Nesta seção introdutória, será apresentado o contexto em que se encontra 

inserida a presente investigação, bem como o problema norteador da pesquisa, os 

objetivos geral e específicos e as justificativas teóricas e empíricas para a realização 

do estudo. 

 

1.1 CONTEXTO E PROBLEMA 

 

A complexidade do mundo do trabalho contemporâneo tem acentuado as 

dificuldades e, até mesmo, a incapacidade dos governos de resolverem questões 

voltadas ao seu aperfeiçoamento. A crescente automação e digitalização, as 

mudanças na legislação, as alterações nas relações do trabalho e o surgimento de 

novas carreiras são alguns dos fatores que contribuíram para as modificações 

vivenciadas no dia a dia do trabalho, inclusive, nos órgãos públicos. Como as 

organizações estão enfrentando concorrência adicional, elas estão cada vez mais 

buscando maneiras de diferenciar-se, bem como a seus funcionários, da 

concorrência (BAILEY et al., 2016). 

Em relação à administração pública brasileira, o contexto não é diferente. O 

setor público é um importante fornecedor de serviços, que abrange ampla variedade 

de segmentos, saúde, educação e segurança (WISNIEWSKI; STEWART, 2004). A 

prestação de serviços públicos abrange setores essenciais para a sociedade e ao 

setor público é confiada a responsabilidade de gerir os recursos públicos. Nas 

diferentes esferas governamentais, seja municipal, estadual ou federal, a prestação 

desses serviços mobiliza milhares de servidores, vistos como agentes de 

transformação a serviço da cidadania (CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO 

[CGU], 2020).  

A partir do final dos anos 1970, iniciaram-se processos de reforma dos 

Estados ocidentais, fazendo com que as Administrações Públicas desses mesmos 

países passassem por alterações, dando início ao movimento denominado New 

Public Management. A New Public Management caracteriza-se como um movimento 

que apresenta um modelo substituto ao modelo burocrático estatal, baseado em 

regras e autoridade (DENHARDT, 2011). É composta por técnicas que visam utilizar 
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a lógica empresarial baseada em princípios mercadológicos na administração 

pública (ANDION, 2012). No Brasil, a New Public Management deu origem ao Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), concretizado pelo governo de 

Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1995. O PDRAE representou o ponto de 

partida para transformar a Administração Pública burocrática e patrimonialista 

brasileira em uma Administração Pública gerencial.  

Este novo modelo gerencial ou gerencialismo, baseia-se na competição e no 

foco em resultados. De acordo com Andion (2012, p. 8), o gerencialismo propõe uma 

agenda de reformas que enfocam “a diminuição do aparelho do Estado, a 

desregulamentação, o controle fiscal, a privatização de empresas públicas e a 

aplicação de técnicas empresariais no âmbito governamental”. O PDRAE definiu a 

Administração Pública gerencial como: 
 
[...] resposta, de um lado, à expansão das funções econômicas e sociais do 
Estado e, de outro, ao desenvolvimento tecnológico e à globalização da 
economia mundial, uma vez que ambos deixaram à mostra os problemas 
associados à adoção do modelo anterior. (BRASIL, 1995, p. 21). 
 

A governança pública surgiu como resultado deste novo modelo gerencial e 

significa um novo modo de governar, mais pluralista, cooperativo, descentralizador e 

menos hierárquico (ANDION, 2012). Grossi (2013) define governança pública como 

um conjunto adequado de práticas democráticas e de gestão pública. Conforme 

Marques (2007), para se alcançar uma efetiva governança na administração pública, 

são demandados instrumentos de gestão e controle, baseados em liderança, 

responsabilidade, integridade, transparência e comprometimento.  

Diante desse cenário de mudança, a sociedade passou a cobrar, cada vez 

mais, a qualidade e a eficiência na prestação de serviços públicos (JARRAR; 

SCHIUMA, 2007; PIRES; BIANCHI; QUISHIDA, 2017). A racionalização 

organizacional dos serviços públicos é vista como necessária, a fim de transformar 

estruturas burocráticas e hierarquizadas em organizações flexíveis e 

empreendedoras (FERLIE et al., 1996; PEREIRA; SPINK, 1998; GUIMARÃES, 

2000). Não obstante, cabe aos agentes públicos colocarem em prática as 

transformações trazidas pela concepção da New Public Management. Por sua vez, 

compete à administração pública manter servidores qualificados, comprometidos e 

motivados no ambiente de trabalho (LEWIS; FRANK, 2002), uma vez que o agente 
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público personifica a Administração Pública. Cada servidor público representa a face 

do Estado frente a cada cidadão.  

O vínculo entre o trabalhador e a organização tem ganhado destaque no 

campo do comportamento organizacional, resultando na evolução de estudos que 

abordam construtos, como o comprometimento organizacional (KLEIN, 2016). 

Servidores comprometidos podem representar um meio para que a Administração 

Pública execute seus objetivos de forma eficiente, considerando que o 

comprometimento organizacional pode ser definido como a identificação e 

envolvimento do indivíduo com uma determinada organização. Apesar da natureza 

dinâmica das relações de trabalho, as organizações precisam de uma força de 

trabalho comprometida (KLEIN, 2016).  

O constructo comprometimento organizacional representa um campo 

fragmentado de estudo, com diversas perspectivas teóricas e epistemológicas, o que 

exige estudos mais aprofundados sobre o tema, em especial voltado à 

Administração Pública brasileira. Mowday, Steers e Porter (1979) aborda o lado 

sociológico e culturalista do comprometimento organizacional, ao defender que o 

constructo pode representar a vontade dos trabalhadores de usar suas habilidades e 

esforço em benefício da organização e intensa disposição de nela permanecer. Já 

Meyer e Allen (1991, p. 67) voltam-se para a perspectiva psicológica do constructo, 

ao descreverem o comprometimento organizacional como “um estado psicológico 

que caracteriza a relação do funcionário com a organização e tem implicações para 

a decisão de continuar ou descontinuar a ser membro da organização”. Klein, Molloy 

e Brisfield (2012, p. 137), por sua vez, consideram que “o comprometimento é um 

vínculo volitivo que reflete a dedicação e responsabilidade por um alvo em 

particular”. “O termo alvo é utilizado para fazer referência a um foco específico onde 

o vínculo psicológico é formado” (KLEIN; MOLLOY; BRISFIELD, 2012, p. 130), o 

que denota perspectiva gerencialista e/ou comportamentalista ao comprometimento 

organizacional. 

É possível especular que, como o ser humano busca relações de equidade, 

é mais fácil estabelecer uma organização como o foco do comprometimento se ele 

se sentir amparado por ela. Nesse contexto, surge o Suporte Organizacional 

Percebido (SOP), definido como “conjunto de crenças globais dos empregados 



22 
 

 
 

relacionadas à extensão na qual a organização valoriza suas contribuições e se 

preocupa com seu bem-estar” (EISENBERGER et al., 1986, p. 501). 

Na presente pesquisa, entende-se o suporte organizacional percebido como 

fator antecedente do comprometimento organizacional, uma vez que a percepção de 

suporte organizacional está relacionada à avaliação dos trabalhadores acerca de se 

e como a organização reconhece e premia o seu esforço no trabalho, ofertando 

apoio às suas necessidades socioemocionais (ALLEN; SHORE; GRIFFETH, 2003). 

Kurtessis et al. (2017), por sua vez, definem o suporte organizacional percebido 

como crença geral sobre até que ponto a organização valoriza as contribuições dos 

funcionários, assim como se preocupa com o seu bem-estar. 

Em suas pesquisas, Eisenberger et al. (1986), Meyer et al. (2002) e Klein 

(2016) identificaram forte relação positiva entre o suporte organizacional percebido e 

o comprometimento organizacional. Kim e Eisenberger (2016) afirmaram que o 

suporte organizacional percebido, envolvendo a percepção dos trabalhadores de 

que a organização valoriza suas contribuições e se preocupa com seu bem-estar, foi 

considerado a experiência de trabalho mais fortemente ligada ao seu vínculo 

emocional com a organização e, por consequência, ao comprometimento 

organizacional, em especial, à dimensão afetiva do comprometimento. Autores como 

Pattnaik, Mishra e Tripathy (2020), Zhang, Farh e Wang (2012) e Rhoades, 

Eisenberger e Armeli (2001) constataram em seus estudos que a percepção dos 

trabalhadores em relação ao suporte organizacional contribui para aprimorar o 

comprometimento organizacional. Além disso, Pattnaik, Mishra e Tripathy (2020) 

afirmam que o suporte organizacional percebido é considerado um preditor chave do 

comprometimento organizacional. Zhang, Farh e Wang (2012) declaram que o 

suporte organizacional é o principal impulsionador do comprometimento 

organizacional dos trabalhadores. 

O suporte organizacional percebido é, portanto, considerado um importante 

fator para determinar o engajamento dos trabalhadores com a organização. Frente 

ao contexto empírico e teórico descrito, foi delineado como problema norteador 

desta investigação: qual o impacto do suporte organizacional percebido sobre o 

comprometimento organizacional no contexto das organizações públicas da área da 

saúde? 
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1.2 OBJETIVOS DE PESQUISA  

 

Esta subseção apresentará os objetivos geral e específicos que nortearam a 

pesquisa, com o intuito de responder ao problema delineado. 

 

1.2.1 Objetivo geral  

 

Segundo Amadeu et al. (2015, p. 65), objetivo “é uma ação que visa 

responder o problema, indicando o que se quer conhecer, medir ou provar durante a 

pesquisa. O objetivo também deve mostrar a contribuição que se pretende alcançar”. 

Concernente ao objetivo geral, a presente pesquisa busca verificar o impacto 

do suporte organizacional percebido e comprometimento organizacional junto aos 

trabalhadores em uma organização pública da área de saúde. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

Os objetivos específicos representam a sequência dos elementos 

importantes para alcançar o objetivo geral (AMADEU et al., 2015). Os seguintes 

objetivos direcionaram esta investigação: 

 

• Avaliar a percepção do suporte organizacional por trabalhadores em uma 

organização pública da área de saúde; 

• Mensurar os índices de comprometimento organizacional dos 

trabalhadores em uma organização pública da área de saúde; 

• Verificar o impacto existente entre suporte organizacional percebido e 

comprometimento organizacional junto aos trabalhadores em uma organização 

pública da área de saúde. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

 

Para que uma investigação seja relevante, é importante que ela ofereça 

contribuições teóricas e práticas. No intuito de evidenciar a relevância do tema, tanto 

para o meio acadêmico quanto para o meio empírico, serão expostas neste tópico as 
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justificativas que atendam a questões teórico-acadêmicas, bem como as 

perspectivas de gestão.  

Segundo Eisenberger et al. (1986) e Klein (2016), o comprometimento dos 

indivíduos em uma organização é um elemento fundamental para o alcance dos 

objetivos organizacionais e o suporte organizacional percebido é capaz de impactar 

essa relação. A escolha do tema está em consonância, portanto, com uma das 

preocupações das organizações contemporâneas, que consiste na aplicação de 

ações empresariais que reforcem a percepção do suporte organizacional, 

impactando os níveis de comprometimento dos profissionais no ambiente de 

trabalho (ASELAGE; EISENBERGER, 2003). 

Embora represente um tema relevante, é possível verificar ainda uma lacuna 

na literatura, no que diz respeito ao estudo do comprometimento organizacional no 

setor público. Estudos como os de Boyd e Nowell (2020), Jin, McDonald e Park 

(2018), Demo, Fernandes e Fogaça, (2017) evidenciam a necessidade de se 

explorar o tema nesta área, destacando a especificidade de suas características. 

Bandeira et al. (2017) apontam a necessidade de fomentar pesquisas na área de 

gestão de pessoas no setor público, sendo o comprometimento organizacional um 

dos fatores considerados relevantes.  

Quando se trata da junção dos dois constructos, a realidade não difere 

muito. Apesar da importância de estudos do suporte organizacional percebido em 

relação ao comprometimento organizacional, essa temática pode ser considerada 

ainda pouco difundida, em especial no Brasil (FORMIGA et al., 2018, DIOGENES et 

al., 2016). Silva e Mendonça (2019, p. 90) recomendam “a realização de mais 

estudos no setor público, em seus diferentes desenhos estruturais, nos quais se 

investigue o suporte organizacional percebido pelos servidores”. Considerando essa 

perspectiva, a presente pesquisa analisa o impacto do suporte organizacional 

percebido e do comprometimento organizacional junto a trabalhadores no contexto 

de um hospital público universitário. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que a presente pesquisa apresenta 

adequada justificativa teórica por buscar responder à chamada para estudos 

adicionais sobre fatores que afetam atitudes e comportamentos dos trabalhadores 

no setor público (SOBREIRA; ZILLE; FARONI, 2021; ANDRADE, 2021; NUNES; 

ARAÚJO; MARQUES, 2020; BASTOS et al., 2014; BOTELHO; PAIVA, 2011). Além 
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disso, visa preencher a lacuna na literatura, no que diz respeito ao estudo do suporte 

organizacional percebido e do comprometimento organizacional no setor público 

brasileiro, em especial, em organizações públicas da área de saúde. 

Como justificativa prática, é necessário compreender os procedimentos e 

comportamentos que possam promover o suporte organizacional percebido e o 

comprometimento organizacional. A investigação se mostra relevante por possibilitar 

a reflexão sobre políticas e práticas de gestão e à busca de conhecimento mais 

aprofundado sobre o tema que, por sua vez, está diretamente relacionado ao 

interesse pelo bem-estar dos colaboradores que dedicam seu tempo, esforços e 

aprendizado serviços públicos, bem como ao engajamento dos colaboradores com 

as organizações públicas a que estão vinculados. 

Abrucio (2005) aponta que a preocupação com temas pertinentes ao 

universo da gestão de pessoas, no qual também se insere o comportamento 

organizacional, é um desafio estratégico das reformas administrativas nos governos 

estaduais. Não obstante, poucos estudos demonstram, aos olhos dos servidores e 

empregados públicos, a relação entre comprometimento organizacional e suporte 

organizacional percebido no Brasil. O conhecimento obtido por intermédio desta 

pesquisa visa direcionar esforços para a criação e/ou manutenção de aspectos que 

contribuam para os resultados organizacionais e, consequentemente, para a oferta 

de serviços que atendam à expectativa social. Além disso, o estudo constitui uma 

ferramenta gerencial que visa, a partir da perspectiva dos servidores e empregados, 

fornecer subsídios para a melhoria das relações de trabalho em organizações 

públicas da área de saúde.  

Para Tamayo e Tróccoli (2002), a organização não atua de maneira abstrata, 

mas por meio do comportamento individual de seus membros-chave, ocupantes de 

posições de gerência ou de liderança. Pretende-se apresentar os resultados e 

conclusões da investigação ao corpo diretivo do CHC. Desse modo, a pesquisa 

poderá ser fundamento para a criação de treinamentos voltados a lideranças do 

complexo hospitalar, visando promover o suporte organizacional percebido e o 

comprometimento organizacional, por meio de seus antecedentes e consequentes. 
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2 REVISÃO TEÓRICO-EMPÍRICA 
 

Nesta seção, serão apresentados os principais conceitos e teorias presentes 

na literatura e que fundamentam o desenvolvimento deste trabalho. Para alcançar a 

finalidade, serão apresentadas as seguintes subseções: suporte organizacional 

percebido, antecedentes do suporte organizacional percebido, consequentes do 

suporte organizacional percebido, comprometimento organizacional, antecedentes 

do comprometimento organizacional e consequentes do comprometimento 

organizacional. 

 

2.1 SUPORTE ORGANIZACIONAL PERCEBIDO 

 

Ao entrar para uma organização, o colaborador tem inúmeras expectativas 

em relação à organização, inclusive imaginar o que a organização poderá oferecer 

em troca do seu comprometimento. Por outro lado, organização comumente espera 

de seus colaboradores dedicação, lealdade e compromisso com os objetivos 

organizacionais (RHOADES; EISENBERGER, 2002). De acordo com Siqueira 

(1995), o comprometimento dos funcionários aumenta ou diminui, à medida que 

percebem que a organização está comprometida com eles. 

Segundo Aselage e Eisenberger (2003), o conceito de suporte 

organizacional percebido está intimamente relacionado com os mecanismos de troca 

social e de reciprocidade que sustentam as relações entre trabalhadores e 

organizações. Possui como base, portanto, as Teorias das Trocas Sociais e da 

Norma da Reciprocidade, teorias estas que serão analisadas a seguir. 

O surgimento dessa Teoria das Trocas Sociais remonta a 1959, quando 

Thibaut e Kelley a introduziram pela primeira vez. Thibaut e Kelly (1959) declararam 

em sua teoria da troca social que um relacionamento entre duas ou mais pessoas 

resulta em algum tipo de gratificação para todas as partes envolvidas ou, caso 

contrário, o relacionamento é dissipado. Para evitar essa dissolução, é preciso que 

haja recompensa material ou psicológica advinda do relacionamento entre as partes. 

As análises desses autores avaliam benefícios coletivos em pequenos grupos. 

Em 1958, o sociólogo americano George C. Homans deu reputação à Teoria 

das Trocas Sociais, por meio da publicação de seu trabalho intitulado “Social Theory 
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As Exchange”. Homans (1958) afirmou em seu artigo que a interação social 

representava uma troca tangível ou intangível, onde deveria haver um benefício ou 

um custo para os participantes e que, inclusive, era isso que determinaria o futuro do 

relacionamento. Homans (1958) indicou também que as pessoas, 

inevitavelmente, fazem comparações entre as alternativas que suas relações lhes 

impõem e, no final, acabam cultivando mais aquelas que geram um benefício maior 

a um custo menor. Em seu trabalho, Homans (1958) enfatizou o benefício individual 

e mencionou os sujeitos buscam ganhos pessoais nas relações de grupo.  

Troca social é definida por Blau (1964, p. 91) como “ação voluntária de 

indivíduos e organizações motivadas por retornos sociais que eles esperam receber 

e tipicamente recebem dos outros”. Na troca social, os relacionamentos entre as 

partes envolvidas baseiam-se em confiança, lealdade, criando vínculos pessoais e 

obrigações mútuas (BLAU, 1964). De acordo com Siqueira e Gomide (2004), a 

Teoria das Trocas Sociais fornece explicações sobre a motivação existente por trás 

das atitudes e comportamentos apresentados pelos indivíduos. As trocas sociais 

ocorrem pautadas pela confiança e pela boa fé entre as partes, o que envolve a 

oferta de favores que criam obrigações futuras.  

No contexto organizacional, a Teoria das Trocas Sociais preconiza as 

responsabilidades das organizações com os indivíduos que nela atuam, provendo 

diversas necessidades, sendo elas legais, morais e financeiras (SUNGU, WENG; 

KITULE, 2019; LEVINSON, 1965). A valorização demonstrada pela organização 

pode ter elementos tangíveis como salários e promoções ou intangíveis, como 

aprovação e respeito.  Independentemente, esses elementos levam os funcionários 

a exercerem a norma da reciprocidade, conforme previsto pela Teoria das Trocas 

Sociais. Rhoades e Eisenberger (2002, p. 698) definem essas trocas como “esforço 

e lealdade [...] decorrentes de benefícios tangíveis ou de prêmios socialmente 

reconhecidos”.  

A troca social envolve reciprocidade. A reciprocidade, por sua vez se 

interpõe em todos os espaços sociais, inclusive no ambiente de trabalho. 

Especificamente, no que concerne à relação empregado-empregador, a 

reciprocidade cria uma expectativa de relacionamento. Não obstante, o princípio da 

reciprocidade estabelece que as relações sociais, inclusive as de trabalho, são 

regidas pelo princípio que discorre sobre a obrigação de retribuir favores recebidos 
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(GOULDNER, 1960; SIQUEIRA, 1995). Eisenberger e Stinglhamber (2011) 

argumentam, com base na norma da reciprocidade, que os trabalhadores buscam 

um equilíbrio em suas relações de troca com a organização pela reciprocidade do 

suporte organizacional percebido com o comprometimento organizacional. Quando 

se percebe que a organização os valoriza e se preocupa, ou seja, quando têm a 

percepção do suporte organizacional, os trabalhadores se sentem obrigados a 

retribuir, desenvolvendo o comprometimento organizacional (TSUI et al., 1997). 

No campo de estudos do comportamento organizacional, autores como 

Eisenberger et al. (1986) afirmam que a reciprocidade influencia o suporte 

organizacional percebido. A reciprocidade é um elemento central na relação entre os 

seres humanos. Em um nível geral, significa que as partes em um relacionamento 

têm direitos e deveres mútuos. A responsabilidade mútua é baseada na confiança e 

na crença nas funções regulatórias que as normas cumprem. Em geral, consiste na 

obrigação de trocar presentes ou serviços em igualdade de condições (KJORSTAD, 

2017). Para Gouldner (1960) reciprocidade é uma norma social, que sugere que 

uma unidade social se torna bem mais disposta a prestar auxílio à outra unidade 

quando a última se mostra capaz de retribuir o benefício. A reciprocidade é 

considerada um dos principais componentes de um código moral (GOULDNER; 

1960). Caesens, Morin e Stinglhamber (2020) defendem que o suporte 

organizacional percebido inicia um processo de troca social em que trabalhadores 

passam a sentir a obrigação de retribuir o suporte oferecido, ajudando a organização 

a atingir seus objetivos, levando a atitudes e comportamentos mais positivos. De 

igual modo, Eisenberger, Shanock e Wen (2020) e Rhoades, Eisenberger e Armeli 

(2001) defendem que o suporte organizacional percebido afeta positivamente o 

comprometimento afetivo. 

No âmbito organizacional, a Norma de Reciprocidade pressupõe que o 

empregado e o empregador se relacionem mutuamente de forma justa e favorável. 

Define a norma da reciprocidade como “um conjunto de crenças relacionadas à 

maneira como os empregados percebem a disposição da organização para emitir 

atos recíprocos” (SIQUEIRA, 1995, p. 183).  De acordo com essa perspectiva, o 

empregado desenvolve crenças sobre futuras retribuições organizacionais a 

determinados atos de trabalho, concebidos por ele como favores, benefícios ou 

ajuda à organização (SIQUEIRA, 2005). Eisenberger, Shanock e Wen (2020) 
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afirmam que o suporte organizacional percebido pode suscitar a norma da 

reciprocidade, levando a maiores esforços dispendidos por parte dos trabalhadores 

em nome da organização por causa de dívida percebida ou obrigação sentida e 

esperada recompensa.  

Atos de ajuda à organização são aqueles ofertados informalmente por um 

empregado, sempre que ele percebe a necessidade de oferecer ao seu empregador 

uma quota extra de trabalho, extrapolando suas obrigações formais ou aplicando um 

esforço extra para resolver situações problemáticas e ou imprevistas que se 

apresentam em seu escopo de atuação na organização. Atos benéficos à 

organização e ofertados de forma espontânea constituem gestos de cidadania 

organizacional (SIQUEIRA, 1995; 2004). A Norma de Reciprocidade permitiria ao 

empregado, que já foi doador para a organização no passado, acreditar que, no 

futuro, a organização devedora retribuirá seus gestos sociais de ajuda quando 

ocorrerem situações problemáticas na vida pessoal e/ou profissional do empregado. 

Sendo devedora social, a organização teria a obrigatoriedade de retribuir ao 

empregado doador os favores recebidos, ofertados na forma de gestos de cidadania 

organizacional (SIQUEIRA, 2005). 

Embora a Norma de Reciprocidade tenha sido teoricamente concebida no 

âmbito sociológico como um preceito moral, é fato que os seus preceitos explicam 

as relações de reciprocidade também na esfera profissional. Siqueira (2005) sugere 

que, para que a reciprocidade seja corretamente utilizada como base na 

compreensão da percepção do suporte organizacional, o trabalhador deve ser 

posicionado no papel de receptor e a organização no papel de doadora, conforme 

representado na FIGURA 1. 

 
FIGURA 1 - PERCEPÇÃO DE SUPORTE ORGANIZACIONAL COMO CRENÇAS DO EMPREGADO 

RECEPTOR 
 

 
FONTE: Siqueira e Gomide (2004). 
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A partir da percepção deste suporte, o empregado assume o sentimento de 

devedor, passando a ver a organização como credora e merecedora de esforços, 

além do contrato formal (SILVA; CAPPELLOZZA; COSTA, 2014). Da mesma forma, 

o empregado também enxerga a organização como devedora quando oferece a ela 

favores voluntários. Kurtessis et al. (2017) reforçam a ideia de que os funcionários 

com altos níveis de suporte organizacional percebido podem apresentar o 

sentimento de obrigação de retribuir tratamentos positivos recebidos de sua 

organização. 

O estudo do suporte organizacional percebido teve origem em 1986, por 

meio do trabalho de Eisenberger et al. (1986), que deu origem à Teoria do Suporte 

Organizacional. Os autores definiram o suporte organizacional percebido como 

“conjunto de crenças globais dos empregados relacionadas à extensão na qual a 

organização valoriza suas contribuições e se preocupa com seu bem-estar” 

(EISENBERGER et al., 1986, p. 501). Diógenes et al. (2016, p. 157) afirmam que:  
 
O fenômeno do suporte organizacional situa-se num contexto de interação 
dos interesses organizacionais com os interesses do trabalhador. 
Organização e funcionário envolvem-se numa parceria, na qual cada uma 
das partes apresenta exigências e demandas próprias. A organização 
estabelece demandas quanto ao desempenho, aos resultados e às normas 
de comportamentos. Em troca, os funcionários esperam receber as 
condições e retribuições necessárias para a realização de tarefas. 
 

Eisenberger, Shanock e Wen (2020, p. 102) descrevem o suporte 

organizacional percebido como se segue: 
 
[...] os funcionários entendem o SOP como uma explicação significativa 
para o tratamento anterior percebido como favorável ou desfavorável por 
parte da organização e para ajudar a prever o tratamento futuro. [...] o  
SOP atende as necessidades socioemocionais dos funcionários (por 
exemplo, aprovação, afiliação, estima e apoio emocional) e indica os 
benefícios potenciais para que demonstrem maiores esforços em nome da 
organização. (SHANOCK; WEN, 2020, p. 102).   
 

Kurtessis et al. (2017) realizaram uma avaliação meta analítica do suporte 

organizacional percebido e mencionam que o suporte organizacional propõe que os 

trabalhadores formem uma percepção generalizada sobre até que ponto a 

organização valoriza suas contribuições e se preocupa com seus bem-estar. 

Eisenberger et al. (1986) ainda defendem que as políticas organizacionais alinhadas 

com as propostas de percepção de suporte organizacional, como tratamento justo, 

suporte da supervisão, recompensas organizacionais, condições favoráveis de 
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trabalho e preocupações com o bem-estar dos trabalhadores serão compreendidas 

pelos empregados como indicativo de um bom local para trabalhar. Essas 

percepções se baseiam na frequência, intensidade e sinceridade das manifestações 

organizacionais de aprovação, elogio, recompensas materiais e sociais e no esforço 

dos recursos humanos da organização (OLIVEIRA-CASTRO; PILATI; BORGES 

ANDRADE, 1999). 

O suporte organizacional percebido foi considerado positivamente associado 

a resultados favoráveis para a organização, incluindo compromisso organizacional, 

lealdade, satisfação no trabalho e intenção de permanecer na instituição 

(EISENBERGER et al., 1997; RHOADES; EISENBERGER, 2002) e negativamente 

relacionado a resultados organizacionais desfavoráveis, incluindo absenteísmo 

(ZANDI et al. 2020; EISENBERGER et al. 1986) e turnover (ALLEN; SHORE; 

GRIFFETH, 2003). Investigações como as de Eisenberger e Stinglhamber (2011), 

Kurtessis et al. (2017) e Rhoades Eisenberger (2002) constataram que o suporte 

organizacional percebido está associado ao bem-estar psicológico dos 

trabalhadores, à comportamentos úteis para a organização e à orientação favorável 

em relação ao seu trabalho e organização. 

O fenômeno do suporte organizacional situa-se no contexto de interação de 

interesses entre organização e trabalhador, como uma parceria em que cada uma 

das partes tem exigências e demandas próprias: a organização apresenta 

demandas de desempenho, resultados e cumprimento das normas de 

comportamentos; os trabalhadores esperam receber materiais e condições 

necessárias para a realização das atividades (RHOADES; EISENBERGER; 

ARMELI, 2001). Se as condições de trabalho correspondem às exigências 

demandadas, o funcionário corresponderá à empresa, lhe devolvendo o seu esforço 

na forma de produtividade e engajamento. Segundo Karangolar, Eisenberger e 

Aselage (2016), na medida em que trabalhadores acreditam que a organização 

cumpriu suas promessas, a relação de troca social e reciprocidade se tornam mais 

fortes, resultando em efeitos positivos para os funcionários.  

O suporte organizacional percebido é proposto para ajudar a atender às 

necessidades socioemocionais básicas dos trabalhadores (necessidade de estima, 

suporte emocional), por sua vez, levando ao bem-estar subjetivo. O conceito tem 

sido utilizado em pesquisas mais recentes para entender a relação entre o suporte 
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organizacional percebido e as práticas de gestão de pessoas (DIAZ-FERNANDEZ; 

LOPEZ-CABRALES; VALLE-CABRERA, 2020), o papel mediador da liderança (DI 

STEFANO; VENZA; AIELLO, 2020) e o engajamento no trabalho (MUSENZE, et al.; 

2021). Estudos demonstram, ainda, que o suporte organizacional percebido está 

relacionado ao aumento do comprometimento organizacional (RHOADES; 

EISENBERGER; ARMELI, 2001). Os funcionários se sentem mais comprometidos 

com a organização que os apoia e mostra que se importa com eles (EISENBERGER 

et al., 2010; SHARMA; DHAR, 2016; EISENBERGER, SHANOCK; WEN, 2020).  

 

2.1.3 Antecedentes do Suporte Organizacional Percebido  

 

Estudiosos do suporte organizacional percebido identificaram, ao longo de 

suas pesquisas, antecedentes que podem ser entendidos como práticas positivas a 

serem adotadas pelas instituições (EISENBERGER; SHANOCK; WEN, 2020; 

CULVER; YOUNG; BARNHARDT, 2020; LEE; CHUI, 2019; KURTESSIS et al., 2017; 

RHOADES; EISENBERGER, 2002). Os antecedentes do suporte organizacional 

percebido promovem e favorecem a percepção do suporte organizacional pelos 

trabalhadores e estão associados ao maior bem-estar subjetivo, a satisfação e ao 

apoio no trabalho, assim como a expectativas acerca da retribuição e do 

reconhecimento que a organização oferece aos trabalhadores em relação ao seu 

esforço no trabalho (EISENBERGER; SHANOCK; WEN, 2020). 

Alguns dos antecedentes mais citados pelos autores, capazes de influenciar 

o suporte organizacional percebido, referem-se à justiça organizacional 

(EISENBERGER; SHANOCK; WEN, 2020; CULVER; YOUNG; BARNHARDT, 2020; 

LEE; CHUI, 2019; KURTESSIS et al., 2017; ZAGENCZYK et al., 2010; SIQUEIRA; 

GOMES, 2004; RHOADES; EISENBERGER, 2002), ao suporte da liderança 

(EISENBERGER; SHANOCK; WEN, 2020; KURTESSIS et al., 2017; ZAGENCZYK 

et al., 2010; SIQUEIRA; GOMES, 2004; RHOADES; EISENBERGER, 2002) e às 

práticas de recursos humanos e condições de trabalho (EISENBERGER; 

SHANOCK; WEN, 2020; CULVER; YOUNG; BARNHARDT, 2020; KURTESSIS et 

al., 2017; LEE; CHUI, 2019; RHOADES; EISENBERGER, 2002). 

Zandi et al. (2020) e Jesus e Rowe (2014) argumentam que a percepção da 

justiça organizacional resulta do modo como as decisões são tomadas na 
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distribuição de resultados e como a justiça é percebida em relação a estas, ou seja, 

como os trabalhadores percebem se foram tratados de forma justa, pois essa 

percepção irá influenciar atitudes e comportamentos como comprometimento, 

confiança, desempenho, rotatividade, absenteísmo, agressividade, dentre outros 

aspectos. 

Segundo Ribeiro e Bastos (2010), a justiça organizacional é determinada 

pelas trocas sociais e contratuais, no contexto do trabalho, cuja percepção é 

verificada pelo trabalhador que julga o tratamento recebido como mais ou menos 

justo, a depender da sua avaliação, das suas expectativas e informações que capta 

do ambiente organizacional. Para os autores, a percepção de justiça é um construto 

da subjetividade do indivíduo, pois tem origem interna, no seu íntimo e é influenciado 

por sua história de vida e de como interpreta os acontecimentos vivenciados. 

Greenberg (1990) define que a justiça organizacional é uma condição para que haja 

um funcionamento eficaz das organizações, assim como pode ser algo que 

contribua para a satisfação pessoal de seus membros, de forma a favorecer a 

relação entre o indivíduo e a organização.  

A justiça organizacional pode originar efeitos sobre pensamentos, 

sentimentos e comportamento dos trabalhadores, razão pela qual o tema é de 

fundamental importância para as organizações (CRAWSHAW et al., 2013), podendo 

vir a afetar a percepção do suporte organizacional percebido. O tratamento justo 

dispensado no processo de trabalho e adoção de uma comunicação aberta com os 

trabalhadores são percebidos como suporte da organização (LEE; CHUI, 2019), 

vindo a influenciar o engajamento dos trabalhadores. 

Quanto ao suporte da liderança, os estudos de liderança como interlocutores 

entre as políticas e práticas de gestão de pessoas são muito amplos e variados em 

relação a definições e dimensões do construto (PROELL; SAUER; RODGERS, 

2016). As chefias atuam como agentes da organização, tendo responsabilidade em 

direcionar e avaliar o desempenho dos empregados e, por esta razão, as 

orientações prestadas, favoráveis ou desfavoráveis aos empregados, são vistas 

como indicativas da extensão do suporte organizacional (ASELAGE; 

EISENBERGER, 2003). Aselage e Eisenberger (2003) afirmam que este efeito será 

tão mais forte quanto mais elevadas forem as funções deles na estrutura 

hierárquica. 
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Eisenberger et al. (2010) destacam que, no que se refere à percepção de 

suporte organizacional, os empregados prestam atenção ao tratamento dispensado 

pelos seus supervisores em parte porque, para eles, isso é um indicativo do seu 

valor para a organização como um todo. Essa constatação é corroborada por 

Meierhans, Rietmann e Jonas (2008) os quais afirmam que o comprometimento 

afetivo do empregado com o seu supervisor tem um papel fundamental na 

percepção de justiça e de suporte organizacional, mediadores de comportamentos 

positivos no trabalho. Proell, Sauer e Rodgers (2016, p. 342) avaliam o que se segue 

em relação ao papel da liderança: 
 

Os líderes têm experiência em primeira mão com seus funcionários e estão 
idealmente situados para avaliar o desempenho dos subordinados, 
reconhecer as contribuições e desenvolver as capacidades dos 
funcionários. Estas funções fornecem aos líderes insights únicos sobre onde 
o capital humano está dentro da organização. (PROELL; SAUER; 
RODGERS, 2016, p. 342). 
 

Já, em relação ao antecedente práticas de gestão de pessoas e condições 

de trabalho, Galinari e Emmendoerfer (2010, p. 775) argumentam que a gestão de 

pessoas representa um tema que vem ampliando o seu espaço e relevância nas 

ciências administrativas nos últimos anos por conotar uma tentativa de valorização 

do capital humano nas organizações. Os autores definem as seguintes práticas de 

gestão de pessoas: recrutamento e seleção; cargos, salários e benefícios; 

aprendizagem, treinamento e desenvolvimento; avaliação de desempenho e 

competências; comunicação e endomarketing; qualidade de vida, saúde e 

ergonomia no trabalho; relações e direito do trabalho; consultoria interna e externa; 

carreira e perfil dos gestores de pessoas (GALINARI; EMMENDOERFER, 2010). 

Pesquisadores identificaram a relação de praticadas satisfatórias de gestão 

de pessoas com a eficácia organizacional (KEHOE; WRIGHT, 2013), motivação dos 

funcionários (DIMBA, 2010), turnover (PICHLER et al., 2014) e engajamento no 

trabalho (KATARIA et al., 2019). Hafeez, Bhatti e Zaman (2020, p. 1) afirmam que as 

organizações ganham muito ao empregar esforços para “manter sua força de 

trabalho satisfeita e motivada, reconhecendo o valor do capital humano na obtenção 

de vantagem competitiva e sucesso geral”. Pattnaik e Sahoo (2018) concordam que, 

para que as organizações tenham sucesso na implementação de práticas de gestão 

de pessoas, é vital que compreendam como os indivíduos percebem e elaboram 

seus entendimentos sobre essas práticas.  
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As práticas de gestão de pessoas e condições de trabalho compreendem 

processos de trabalho que também podem ser melhorados, a fim de favorecer a 

percepção de suporte organizacional e aumentar ainda mais o nível de 

comprometimento organizacional na instituição. Purcell e Hutchinson (2007) 

argumentam que as respostas individuais dos trabalhadores estão no centro da 

relação entre práticas de gestão de pessoas. Os autores estabelecem que não é o 

bastante, apenas, a intenção da organização em desenvolver práticas de gestão de 

pessoas. São necessários esforços organizacionais mais amplos para que 

resultados individuais sejam obtidos (PURCELL; HUTCHINSON, 2007), a fim de que 

aumente o nível de percepção de suporte oferecido pela organização aos 

trabalhadores.  

Como antecedentes do suporte organizacional percebido, Rhoades e 

Eisenberger (2002) identificaram as recompensas oferecidas pela organização, por 

intermédio das práticas de gestão de pessoas, aumentam a percepção do suporte 

organizacional se forem vistas como iniciativas voluntárias da instituição. 

Eisenberger et al. (1986) argumentaram que os trabalhadores desenvolvem o 

suporte organizacional percebido com base em um acúmulo de retribuições 

recebidas ao longo do tempo. Assim, o histórico de recompensas de um funcionário, 

obtidas a partir de várias decisões e práticas de recursos humanos, poderia 

contribuir para o apoio organizacional percebido (WAYNE; SHORE; LIDEN, 1997).  

É, portanto, por meio dos antecedentes que o suporte organizacional é 

efetivamente percebido, ou seja, os antecedentes representam variáveis 

relacionadas com a percepção de suporte organizacional. Entender como o suporte 

organizacional é percebido, em relação aos seus antecedentes, pode vir a permitir 

uma melhor atuação das instituições para promover os consequentes do constructo, 

favorecendo a promoção de atitudes e comportamentos desejáveis às organizações.  
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QUADRO 1 – ANTECEDENTES DO SUPORTE ORGANIZACIONAL PERCEBIDO 
 

ANTECEDENTES DO SUPORTE 
ORGANIZACIONAL PERCEBIDO AUTORES E PERÍODOS 

Justiça Organizacional 

- Eisenberger, Shanock e Wen (2020) 
- Culver, Young e Barnhardt, (2020)  
- Lee e Chui (2019)  
- Kurtessis et al. (2017)  
- Zagenczyk et al. (2010)  
- Siqueira e Gomes (2004)  
- Rhoades e Eisenberger, (2002) 

Práticas de gestão de pessoas e 
condições de trabalho 

- Eisenberger, Shanock e Wen (2020)  
- Culver, Young e Barnhardt (2020)  
- Kurtessis et al. (2017)  
- Lee e Chui (2019)  
- Rhoades e Eisenberger (2002) 
- Wayne, Shore e Liden (1997) 

Suporte da liderança 

- Eisenberger, Shanock e Wen (2020)  
- Kurtessis et al. (2017)  
- Zagenczyk et al. (2010)  
- Siqueira e Gomes (2004)  
- Rhoades e Eisenberger (2002) 

 
FONTE: A Autora (2021). 

 

2.1.4 Consequentes do suporte organizacional percebido 

 

O suporte organizacional percebido se insere no contexto organizacional 

como uma variável importante, devido ao seu impacto frente a comportamentos 

relacionados aos resultados do trabalho, como melhora no desempenho e 

performance, no clima organizacional, redução da intenção de saída da organização 

e comprometimento dos trabalhadores. Concentra-se nas reações positivas 

proporcionadas pelo tratamento favorável, explicitando como a percepção de 

suporte organizacional pode influenciar positivamente os resultados da organização 

(EISENBERGER et al.; 2019). Essa percepção positiva de suporte organizacional 

segue-se da valorização das contribuições dos trabalhadores e da preocupação da 

organização com seu bem-estar (EISENBERGER; SHANOCK, WEN, 2020). 

Segundo Salazar-Estrada (2018), o suporte organizacional tem implicações 

importantes na melhora do bem-estar no trabalho e da qualidade de vida relacionada 

ao trabalho e no engajamento aos objetivos organizacionais. Por sua vez, pesquisa 

recente realizada por Ford et al. (2018) sugere que a gratidão e outras emoções 

positivas resultantes do suporte organizacional percebido também podem contribuir 
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para melhorar o desempenho do funcionário com base em processos de troca 

social.  

De acordo com Eisenberger et al. (2019), o suporte organizacional percebido 

modera positivamente a relação entre o engajamento no trabalho e o desempenho 

profissional. Além disso, Eisenberger, Shanock e Wen (2020) afirmam que o suporte 

organizacional percebido pode contribuir para o comprometimento dos 

trabalhadores, bem como trazer benefícios para a organização e favorecer outras 

atitudes e comportamentos positivos dos funcionários. 

Altos níveis de percepção de suporte organizacional podem ser capazes de 

reduzir comportamentos de trabalho contraproducentes, prejudiciais à organização 

(EISENBERGER; SHANOCK; WEN, 2020; KURTESSIS ET AL., 2017; SHANOCK; 

EISENBERGER, 2006), bem como contribuir com o clima organizacional e a 

satisfação no trabalho (RHOADES; EISENBERGER, 2002). Por consequência, 

podem fortalecer o sentimento dos trabalhadores de cuidar da empresa e ajudá-la a 

atingir seus objetivos, em nível de reciprocidade (EISENBERGER; SHANOCK; 

WEN, 2020; EISENBERGER et al., 2019), além de promover a autonomia, 

criatividade e inovação e reduzir a intenção de sair da organização (EISENBERGER 

et al., 1986; OLIVEIRA-CASTRO; PILATI; BORGES-ANDRADE, 1999).  

Segundo Cardoso e Baptista (2015) a percepção de suporte organizacional 

percebido está diretamente associada às questões interacionais entre o trabalhador 

e a organização. Tal interação, quando percebida de forma positiva pelo trabalhador, 

indica que o local de trabalho é avaliado como agradável. Contudo, quando a visão 

do ambiente é negativa, as pessoas tornam-se mais suscetíveis a fatores 

psicossociais de sofrimento e adoecimento, como é o caso do estresse 

(EISENBERGER et al., 1986). 

 
QUADRO 2 – CONSEQUENTES DO SUPORTE ORGANIZACIONAL PERCEBIDO 

 
                                                                                                                              (continua) 

CONSEQUENTES DO SUPORTE 
ORGANIZACIONAL PERCEBIDO AUTORES E PERÍODOS 

Bem-estar e qualidade de vida - Salazar-Estrada (2018) 

Clima organizacional e a satisfação no 
trabalho - Rhoades e Eisenberger (2002) 

Comprometimento organizacional afetivo - Meyer, Becker e Van Dick (2006) 
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                                                                                                                            (conclusão) 

CONSEQUENTES DO SUPORTE 
ORGANIZACIONAL PERCEBIDO AUTORES E PERÍODOS 

Comprometimento organizacional e 
comportamentos positivos - Eisenberger, Shanock e Wen (2020) 

Desempenho profissional 
- Eisenberger, Shanock e Wen (2020)  
- Eisenberger et al. (2019) 
- Kurtessis et al. (2017) 

Gratidão e interações positivas - Cardoso e Baptista (2015) 
- Ford et al., 2018 

Promoção da autonomia, criatividade e 
inovação e redução da intenção de sair da 

organização 

- Eisenberger et al., 1986 
 - Oliveira-Castro; Pilati; Borges-
Andrade (1999) 

Reciprocidade e identificação para com a 
organização 

- Eisenberger, Shanock e Wen (2020)  
- Eisenberger et al. (2019) 

Redução de comportamentos 
contraproducentes 

- Eisenberger, Shanock e Wen (2020) 
- Kurtessis et al. (2017)  
- Shanock e Eisenberger (2006) 

Satisfação no trabalho, processos de 
autoaprimoramento e redução do estresse 

- Eisenberger, Shanock e Wen (2020)  
- Kurtessis et al. (2017) 
- Eisenberger et al. (1986) 

 
FONTE: A Autora (2021). 

 

2.2 COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

O comprometimento representa um construto central e relevante no campo 

de estudo do comportamento organizacional (KLEIN, MOLLOY e BRINSFIELD, 

2012). Por sua vez, há diversidade de entendimentos e definições sobre o tema 

comprometimento organizacional. Pretende-se, a seguir, descrever a linha do tempo 

dos principais estudos relacionados à temática. 

Uma das primeiras concepções sobre o construto foi desenvolvida por 

Becker (1960). Segundo o autor, o comprometimento diz respeito ao "engajamento 

em linhas consistentes de ação" (Becker, 1960, p. 33) e envolve três elementos 

centrais: a persistência do comportamento durante um período significativo, a 

rejeição de alternativas de trabalho e a perseguição de uma meta, não obstante a 

adversidade externa. Para Becker (1960), um indivíduo permanece vinculado a uma 

organização devido aos custos e benefícios associados à sua saída, além da 

necessidade de ajustar-se individualmente a posições sociais. Corresponde, 
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portanto, às trocas sociais entre indivíduo e organização, que fazem com que um 

trabalhador busque comportar-se de determinada maneira devido aos custos 

associados à sua saída. A sua definição dá enfoque ao comprometimento 

instrumental. 

De acordo com Porter et al. (1974, p. 604), o compromisso organizacional é 

definido como “identificação e envolvimento de um indivíduo com uma determinada 

organização”. O comprometimento organizacional é, muitas vezes, determinado por 

três fatores: a extensão da “crença e aceitação dos objetivos e valores da 

organização” por parte do indivíduo, sua “vontade de exercer um esforço 

considerável em nome da organização” e seu “desejo de manter a filiação 

organizacional” (Porter et al., 1974, p. 604). 

Mowday, Steers e Porter (1979) definiram que o comprometimento 

organizacional deveria ser avaliado com base em duas dimensões: identificação e 

intenções de permanência. Para os autores o comprometimento vai muito além de 

uma postura de lealdade passiva para com a organização e envolve um 

relacionamento ativo e que busque o bem-estar da organização. Os mesmos 

autores (MOWDAY; STEERS; PORTER, 1979) apontam a existência de dois tipos 

de comprometimento: um comprometimento passivo, ligado às noções de lealdade e 

desejo de permanecer e um comprometimento ativo, traduzido na identificação e 

envolvimento do indivíduo.  

Mowday, Steers e Porter (1979, p. 226) utilizam a definição elaborada em 

1970 por Porter e Smith para definir o comprometimento: 
 

Comprometimento é uma relação forte entre um indivíduo identificado com e 
envolvido numa organização em particular, e pode ser caracterizado por 
pelo menos três fatores: (1) estar disposto em exercer um esforço 
considerável em benefício da organização; (2) uma forte crença e a 
aceitação dos objetivos e valores da organização; e (3) um forte desejo de 
se manter membro da organização. 

 
Mowday, Steers e Porter (1979) ainda desenvolveram, como parte de seus 

estudos, o questionário intitulado Organizational Commitment Questionnaire (OCQ). 

O OCQ foi um dos primeiros questionários voltados ao estudo do tema e teve larga 

utilização na década de 1980. O OCQ tem a característica de medir o 

comprometimento atitudinal, também denominado de afetivo. A escala é formada por 

quinze indicadores de comprometimento, possuindo uma versão reduzida com nove 

itens. Posteriormente, Mowday, Porter e Steers (1982) avaliaram que o 
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comprometimento comportamental diz respeito ao processo pelo qual os indivíduos 

se tornam parte de uma determinada organização, assim como o modo com que 

eles lidam com isso. 

Em relação à dimensão normativa, Wiener (1982) a caracteriza como o 

conjunto das pressões normativas internalizadas pelo indivíduo para agir de acordo 

com os interesses organizacionais. Para o autor, trabalhadores comprometidos 

exibem certos comportamentos, porque acreditam que é certo e moral assim 

proceder. O'Reilly e Chatman (1986) avaliaram a identificação organizacional como 

antecedente do comprometimento organizacional. Tal identificação está diretamente 

relacionada com o desejo de afiliação. Ainda em relação ao conceito de 

identificação, Ashforth e Mael (1989) distinguiram comprometimento organizacional 

de identificação de duas maneiras. Primeiro, o comprometimento organizacional 

pode refletir metas individuais que não são necessariamente úteis à coletividade; 

segundo, o comprometimento é geralmente considerado como um estado afetivo, 

enquanto a identificação organizacional é um fenômeno cognitivo. 

Meyer e Allen constituíram um marco importante na discussão sobre a 

dimensionalidade do construto comprometimento organizacional. Inicialmente, 

Meyer e Allen (1984) ressaltaram o caráter bidimensional do fenômeno, apontando 

as bases afetiva e instrumental como constituintes do comprometimento. Em 1990, 

estes autores adicionaram uma terceira dimensão: a normativa. Posteriormente, em 

1991, desenvolveram o modelo de conceitualização de três componentes do 

comprometimento organizacional, classificando-os em: comprometimento afetivo, 

comprometimento instrumental e comprometimento normativo. O modelo integra as 

duas abordagens de análise, sendo elas a atitudinal e a comportamental e o aspecto 

afetivo do comprometimento organizacional, defendido por Mowday, Steers e Porter 

(1979), assim como os enfoques instrumental, estruturado por Becker (1960) e 

normativo, introduzido por Wiener (1982).  

Desde que o instrumento de medição tridimensional de comprometimento 

organizacional de Meyer e Allen em 1993 foi desenvolvido, suas escalas são 

frequentemente utilizadas em estudos relacionados ao tema. Alguns exemplos mais 

recentes referem-se às pesquisas de Saadeh e Suifan (2020), Zagenczyk et al. 

(2020), Caesens, Morin e Stinglhamber (2020), Hoa et al. (2020), Nazir et al. (2019); 

Shafi et al. (2019); Yogalakshmi e Suganthi (2018).  
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Delobbe e Vandenberghe (2000) investigaram o comprometimento mediante 

o estudo de quatro dimensões: internalização, afetiva, de continuação e 

aquiescência. Rego (2003), por sua vez, realizou um estudo que sugere que as três 

dimensões (afetiva, normativa e instrumental), habitualmente consideradas nas 

pesquisas, podem não caracterizar fielmente os vários tipos de laços psicológicos 

entre os indivíduos e as organizações e hipotetizou um modelo hexadimensional, 

prevendo as seguintes dimensões: comprometimento afetivo, futuro comum, 

comprometimento normativo, sacrifícios avultados, escassez de alternativas e 

ausência psicológica. 

Outros estudos continuaram a produzir resultados distintos sobre a 

dimensionalidade do comprometimento. No Brasil, apoiados na falta de consenso 

que a literatura do comprometimento tem sobre quais componentes fazem parte do 

constructo, Medeiros et al. (2005) realizaram pesquisa exploratória sobre múltiplos 

componentes do constructo e consideraram sete bases para o comprometimento 

organizacional: afetiva, obrigação em permanecer, obrigação pelo desempenho, 

afiliação, falta de recompensas e oportunidade, linha consistente de atividade e 

escassez de alternativas.  

Solinger, Olffen e Roe (2008) desenvolveram um estudo sobre a 

consistência do modelo tridimensional de Allen e Meyer (1990), por meio do qual os 

resultados apontam que os três tipos de comprometimento não podem ser 

considerados como componentes do mesmo fenômeno atitudinal. Uma das 

inconsistências empíricas destacadas pelos autores refere-se aos resultados de 

diferentes estudos, em que a base da dimensão instrumental não se correlaciona ou 

se correlaciona negativamente com outros componentes (afetivo e normativo). Os 

autores identificaram um fator como o mais característico: o afetivo, o que tornaria o 

comprometimento organizacional um construto unidimensional. 

Relata-se que o comprometimento afetivo está fortemente ligado a aspectos 

positivos relacionados ao trabalho, comportamentos como atendimento e 

comportamento de cidadania organizacional (Meyer et al., 2002). Estudos anteriores 

mostraram que um maior nível de comprometimento afetivo equivale a melhor 

desempenho no trabalho e menor taxa de rotatividade (Meyer et al., 2002).  

Estudos de Klein, Molloy e Brisfield (2012) e Klein et al. (2014) demonstram 

que o comprometimento organizacional é um construto unidimensional, formado 
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unicamente pela dimensão afetiva. Jaiswal e Dhar (2016) afirmam que um 

funcionário exibindo altos níveis de comprometimento afetivo com a organização 

alinha-se com os objetivos organizacionais e expressa um forte desejo de continuar 

sendo parte integrante da organização. 

É possível afirmar que uma grande parte dos estudos sobre 

comprometimento organizacional concentra-se no comprometimento afetivo, porque 

este componente do comprometimento corresponde àquele que apresenta os 

consequentes mais favoráveis para as organizações (JACKSON; MEYER; WANG, 

2013; JAYASINGAM; GOVINDASAMY; SINGH, 2016; JANG; KANDAMPULLY, 

2018; O comprometimento organizacional afetivo está relacionado à crença do 

funcionário nos objetivos e no valor da organização, bem como ao esforço 

dispendido pelo funcionário para atingir os objetivos da organização (DOAN; 

NGUYEN; NGUYEN, 2020). 

Em seus estudos, Hoa et al. (2020) concluíram que existe relação positiva 

entre o comprometimento afetivo por parte dos empregados e a extensão em que 

eles acreditam que as organizações lhes oferecem o devido suporte expresso em 

ações, como tratamento adequado, valorização de suas contribuições e 

preocupação com o bem-estar. Mohamed et al. (2006) afirma que a dimensão 

afetiva do comprometimento pode ser considerada a dimensão mais desejável às 

organizações. Um ambiente organizacional de atenção e suporte está positivamente 

relacionado ao comprometimento afetivo (HOA et al., 2020). Grande parte do estudo 

de comprometimento organizacional concentra-se na avaliação dos comportamentos 

dos empregados desejados pelas empresas, de modo a alavancar o desempenho e 

aprimorar os resultados organizacionais (SWALHI; ZGOULLI; HOFAIDHLLAOUI, 

2017; HODGKINSON et al., 2018; HOA et al., 2020). 

Jayasingam, Govindasamy e Singh (2016) argumentam que o compromisso 

organizacional afetivo se refere ao nível emocional do funcionário e apego à 

organização, sendo capaz de influenciar os consequentes mais valorizados pelas 

organizações, como satisfação no trabalho (PIASECKI; 2020; SAHA; KUMAR, 2018; 

GROSSI; PAPENFUß; TREMBLAY, 2015), turnover (PIASECKI; 2020; FAZIO et al., 

2017; GYENSARE et al.) e desempenho (SWALHI; ZGOULLI; HOFAIDHLLAOUI, 

2017; HODGKINSON, et al., 2018). 
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Considerando a relevância da dimensão afetiva do comprometimento 

orgazacional, Klein, Molloy e Brisfield (2012) reconceitualizaram o constructo em 

uma única dimensão: a afetiva. Os autores consideraram os seguintes aspectos no 

estudo do comprometimento organizacional:  

 
[...] (a) uma definição mais concisa com limites claros que melhor 
diferenciam o comprometimento como um constructo único; (b) maior 
aplicabilidade em toda a gama de metas no local do trabalho, abordando 
questões de suposições embutidas e críticas de relevância; (c) maior 
coerência, convergência e sinergia em todo o estudo atualmente 
fragmentado em diferentes compromissos no local de trabalho; e (d) uma 
conceitualização parcimoniosa que elimina a necessidade de conceitos 
auxiliares, como mentalidades, para explicar diferentes vínculos. (KLEIN et 
al., 2014, p. 235). 
 

Na concepção de Klein, Molloy e Brinsfield (2012), comprometimento é um 

constructo unidimensional. Segundo os autores, a designação de comprometimento 

como vínculo psicológico implica em um estado mental que pode mudar com o 

tempo. Além disso, a definição sugere que é um vínculo voluntário, o que significa 

que a pessoa deve decidir pelo comprometimento, independentemente do que a 

levou a tomar tal decisão. Um vínculo, definido dessa forma, pode se relacionar com 

vários "alvos", ou seja, não apenas para uma organização, mas também para uma 

equipe, para um superior no trabalho ou para metas (KLEIN; MOLLOY; 

BRINSFIELD, 2012).  

Em sua pesquisa, Klein, Molloy e Brisfield (2012) determinam que o 

comprometimento é um tipo específico de vínculo psicológico entre um indivíduo e 

um alvo. Este vínculo percebido resultado de uma construção em estado 

psicológico, diferenciando-se de outros laços que não são considerados pelo 

indivíduo como alvo psicológico, mas alvos escolhidos conscientemente pelos 

indivíduos para se preocupar e se dedicar. “Mais concisamente, comprometimento é 

definido [...] como um psicológico volitivo, vínculo que reflete dedicação e 

responsabilidade para um alvo específico” (KLEIN; MOLLOY; BRISFIELD, 2012, p. 

137). Os autores argumentam, ainda, que o comprometimento resulta de um estado 

psicológico dinâmico e construído internamente (ou seja, emana de uma percepção 

e interpretação únicas de sua situação). 

Rodrigues e Bastos (2010) sugeriram, em seus estudos, a retirada do fator 

de continuação do modelo tridimensional (MEYER; ALLEN, 1991), indicando a 

possibilidade de tratamento do comprometimento como constructo unidimensional: 
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O comprometimento não é a permanência por necessidade, não é a 
continuação no curso de ação pelo motivo da perda de investimentos, 
sacrifícios pessoais ou limitações de alternativas. Entende-se, aqui, que 
esse seja realmente um possível vínculo estabelecido entre o indivíduo e a 
organização, mas que não se inclui no conceito de comprometimento 
organizacional. (RODRIGUES; BASTOS, 2010, p. 141). 

  

Pesquisadores tem avaliado a dimensionalidade do comprometimento 

organizacional (SOLINGER; OLFFEN; ROE, 2008; RODRIGUES; BASTOS, 2010; 

KLEIN; MOLLOY; COOPER, 2012). Eles afirmam que a dimensão afetiva é a que 

mais caracteriza o construto. Meyer et al. (2002) afirmam que o comprometimento 

afetivo é a dimensão do comprometimento à qual os resultados organizacionais 

positivos estão mais associados. Por sua vez, Bastos et al. (2013) consideram que o 

comprometimento não pode ser avaliado com base na vontade do indivíduo em 

permanecer na organização, mas pela sua dedicação, estímulo extra e apego à 

organização, características do pilar afetivo do constructo. 

No contexto das organizações públicas da área de saúde, a estabilidade 

garantida pela Constituição em seu artigo 41, por meio da qual os servidores 

nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concursos público não 

podem ser desligados da organização sem processo administrativo fundamentado e 

julgado, evidencia a necessidade de se compreender o comprometimento sem 

confundi-lo com questões como permanência em uma organização e manutenção 

de um vínculo empregatício, questões estas ligadas às dimensões normativa e 

instrumental estudadas por Meyer e Allen (1991). 

Diante da realidade vivenciada pelos servidores e empregados públicos 

brasileiros, considerando o fator estabilidade, que impacta tanto o comprometimento 

normativo e instrumental, assim como a reconceitualização do constructo realizada 

por Klein, Molloy e Brisfield (2012), optou-se em aplicar a concepção da 

unidimensionalidade do comprometimento organizacional no presente trabalho. O 

presente estudo considera, portanto, o comprometimento afetivo para medir o nível 

organizacional dos trabalhadores. 

O QUADRO 3 apresenta os principais conceitos e estudos relacionados ao 

tema comprometimento organizacional:  

 



45 
 

 
 

QUADRO 3 - EVOLUÇÃO DOS ESTUDOS ACERCA DO COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 
 

(continua) 
AUTORES E 
PERÍODOS CONCEITO PRINCIPAL DIMENSIONALIDADE DIMENSÕES 

Becker 
(1960) 

Comprometimento instrumental como 
ênfase na intenção dos trabalhadores em 
permanecer na empresa. 

Unidimensional - Instrumental 

Porter et al.  
(1974) 

Define o comprometimento como 
identificação e envolvimento de um 
indivíduo com uma determinada 
organização. Determinado por três fatores: 
extensão da crença e aceitação dos 
objetivos e valores da organização, 
vontade de exercer um esforço 
considerável em nome da organização e 
desejo de manter a filiação organizacional. 

Unidimensional - Identificação 

Monday, Porter e 
Steers 
(1979) 

Ênfase no comprometimento afetivo como 
vínculo do indivíduo e sua organização 
sob três aspectos: disposição a realizar 
esforços, irrefutável aceitação dos valores 
organizacionais e aspiração em 
permanecer na empresa. 

Unidimensional - Identificação 

Wiener  
(1982) 

O autor considera o conjunto das 
pressões normativas internalizadas pelo 
indivíduo para agir de acordo com os 
interesses organizacionais.  

Unidimensional - Normativa 

O`Reilly e 
Chatman 

(1986) 

Compreendem o comprometimento 
organizacional como uma ligação 
psicológica que une o indivíduo e a 
organização. Baseia-se nas seguintes 
bases de comprometimento: identificação, 
internalização e o aquecimento. 

Tridimensional - Identificação 

- Aquiescência 

- Internacionalização 

Meyer e Allen 
(1991) 

Ilustram o modelo tridimensional do 
comprometimento, sob enfoques afetivo, 
instrumental e normativo. 

Tridimensional - Instrumental 
- Normativa 

Afetiva 

Delobbe e 
Vandenberghe 

 (2000) 

Examinaram a confiabilidade e a validade 
de quatro dimensões do comprometimento 
organizacional.  

Quadridimensional - Internalização 
- Afetiva 

- Continuação 
- Aquiescência 

Rego 
 (2003) 

O estudo sugere que as três dimensões 
(afetiva, normativa e instrumental), 
habitualmente consideradas nas 
pesquisas, podem não caracterizar 
fielmente os vários tipos de laços 
psicológicos entre os indivíduos e as 
organizações e examina seis dimensões 
do comprometimento. 

Hexadimensional - Afetiva 
- Futuro comum 

- Normativa 
- Sacrifícios 
avultados 

- Escassez de 
alternativas 
- Ausência 
psicológica 
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 (conclusão) 
AUTORES E 
PERÍODOS CONCEITO PRINCIPAL DIMENSIONALIDADE DIMENSÕES 

Medeiros, 
Albuquerque,  

Marques e 
Siqueira  
(2005) 

Apoiada na falta de consenso que a 
literatura do comprometimento tem sobre 
quais componentes fazem parte do 
constructo, os autores realizaram pesquisa 
exploratória sobre múltiplos componentes 
do constructo. 

Heptadimensional - Afetiva 
- Obrigação em 

permanecer 
- Obrigação pelo 

desempenho 
- Afiliação 
- Falta de 

recompensas e 
oportunidade 

- Linha consistente 
de atividade 

- Escassez de 
alternativas 

Solinger, Olffen e 
Roe  

(2008) 

Defendem que a dimensão afetiva do 
comprometimento pode ser considerada 
como componentes atitudinal. 

Unidimensional - Afetiva 

Klein, Molloy e 
Brinsfield  

(2012) 

Entendem o comprometimento como 
vínculo voluntário, o que significa que a 
pessoa deve decidir pelo 
comprometimento. 

Unidimensional - Afetiva 

Jayasingam, 
Govindasamy e 

Singh 
(2016) 

Argumentam que o compromisso 
organizacional afetivo se refere ao nível 
emocional do funcionário e apego à 
organização. 

Unidimensional - Afetiva 

Hoa et al.  
(2020) 

Argumentam que um ambiente 
organizacional de atenção e suporte está 
positivamente relacionado ao 
comprometimento afetivo. 

Unidimensional - Afetiva 

 
FONTE: A Autora (2021). 

 

2.2.1 Antecedentes do Comprometimento Organizacional 

 

Ao considerar que o comprometimento organizacional resulta de uma 

construção psicológica de vínculo entre um indivíduo e um alvo, Klein, Molloy e 

Brisfield (2012) apontam que, para que sejam considerados, os antecedentes devem 

apresentar três critérios: (i) relação com avaliações perceptivas individuais; (ii) 

aplicáveis em todos os alvos; (iii) logicamente consistentes com definição de 

comprometimento organizacional estabelecida pelos autores. Klein (2016) 

argumenta que um dos principais desafios no estudo do comprometimento é 

identificar os principais moderadores do desenvolvimento e manutenção do 

construto. Para o autor, a literatura demonstra ampla evidência de que há muitos 

fatores causais.  
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Um desses antecedentes é justamente o suporte organizacional percebido, 

cujo impacto no comprometimento organizacional está sendo avaliado no presente 

estudo. De acordo com Rhoades, Eisenberger e Armeli (2001), o suporte 

organizacional percebido configura um antecedente importante do comprometimento 

organizacional, assumindo uma relação estreita com a dimensão afetiva. Kim, 

Eisenberger e Baik (2016), apresenta o conceito de competência organizacional 

percebida e demonstra que a interação com o suporte organizacional percebido é 

capaz de influenciar o comprometimento organizacional e o desempenho. 

Um estudo realizado pelos autores Ekmekci, Xhako e Camgoz (2021) 

explorou o papel moderador do suporte organizacional percebido nos efeitos 

mediadores do vínculo de compromisso afetivo, dentre outras variáveis. Os dados 

foram coletados por meio de uma pesquisa de autorrelato, realizada com 164 

enfermeiras que trabalham em dois hospitais públicos da Turquia. Os autores 

afirmam o seguinte: 
 

O “suporte organizacional percebido” (SOP) é uma variável que pode 
influenciar de forma significativa e positiva o comprometimento afetivo. 
Quando os funcionários recebem tratamento favorável de suas 
organizações, eles se sentem obrigados a reagir, exercendo mais esforços 
e comprometendo-se mais com seus locais de trabalho. (EKMEKCI; 
XHAKO; CAMGOZ, 2021, p. 140). 

 
Além disso, pesquisas como a de Rhoades e Eisenberger (2002), 

Kurtessis et al. (2017), Mylona e Mihail (2020), Hoa et al. (2020), Pattnaik, Mishra e 

Tripathy (2020), Gupta, Agarwal e Khatri (2021), Ekmekci, Xhako e Camgoz (2021) 

sugerem que as percepções dos funcionários de que a organização se preocupa e 

valoriza seu trabalho e contribuições levam a atitudes e comportamentos positivos 

dos trabalhadores, assim como favorecem o comprometimento organizacional. 

Conforme observado nos resultados da presente pesquisa, o impacto do 

suporte organizacional percebido sobre o comprometimento organizacional 

corrobora achados de estudos realizados em outros contextos do setor público 

brasileiro (SILVA, 2019; FORMIGA et al., 2018, DIOGENES et al., 2016, 

FERNANDES; SIQUEIRA; VIEIRA, 2014, LEAL, 2014). No entanto, apesar de ficar 

caracterizada, a relação e o impacto encontrado no CHC entre os dois constructos 

são considerados fracos. 

Outro antecedente que apresenta, pelos estudos pesquisados, capacidade 

apresentar interrelações com o comprometimento organizacional são as práticas de 
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recursos humanos e condições de trabalho (JAWAAD et al., 2019; RAMAPRASAD et 

al., 2017; MAYES et al., 2017; ALADWAN; BHANUGOPAN; D’NETTO, 2015; FABI; 

LACOURSIERE; RAYMOND, 2015; JESUS; ROWE, 2014; KLEIN; MOLLOY; 

BRINSFIELD, 2012). A teoria da troca social ( Blau, 1964) argumenta que as 

organizações utilizam práticas de gestão de recursos humanos para comunicar as 

principais metas organizacionais e os comportamentos desejados dos funcionários, 

dentre eles, o comprometimento organizacional. 

A gestão de pessoas pode ser definida como o processo de gestão das 

pessoas e do trabalho nas organizações (BOXALL; ANG; BARTRAM, 2011). As 

práticas de gestão de pessoas são uma parte essencial de qualquer organização 

para sua sobrevivência (GOYAL; PATWARDHAN, 2020) e o seu alinhamento interno 

motiva mudanças desejadas em atitudes ou comportamentos dos trabalhadores, que 

por sua vez podem impactar no atingimento dos objetivos organizacionais (BEER et 

al., 2015). Segundo Jawaad et al. (2019), tais práticas têm a capacidade de 

influenciar o comportamento organizacional dos colaboradores, garantindo o 

cumprimento dos objetivos corporativos e influenciando positivamente o 

desempenho da empresa, o que leva ao comprometimento organizacional.  

Por sua vez, as condições de trabalho abrangem, ainda, segurança no 

trabalho, o nível de autonomia, até que ponto as funções são estressantes, seja por 

sobrecarga ou pelo nível de dificuldade ou ainda por haver ambiguidade no papel 

atribuído ao empregado (EISENBERGER et al., 1986). Harter, Schmidt e Hayes 

(2002), num estudo sobre bem-estar e seu relacionamento com resultados dos 

negócios, constataram que a satisfação das necessidades humanas básicas no 

ambiente de trabalho pode aumentar a oportunidade de sucesso da organização.  

O suporte da liderança também pode ser considerado como antecedente do 

comprometimento organizacional. De acordo com Bass (1990), a liderança é uma 

interação entre dois ou mais membros de um grupo e, frequentemente, envolve a 

estruturação ou a reestruturação de uma situação, e as percepções e expectativas 

dos membros. Os líderes são agentes de mudança, pessoas cujos atos afetam 

outras pessoas mais do que os outros afetam os atos deles.  

Avolio et al. (2004) destacam que um dos papéis da liderança é ajudar a 

administrar o sentido do trabalho para o grupo, oferecendo alternativas de 

interpretação da realidade, sobretudo, nas situações mais desafiadoras. Segundo 
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Eisenberger et al. (2010), a maioria das teorias acerca do comportamento 

organizacional abraça a ideia de que os empregados veem os seus supervisores 

como agentes organizacionais e consideram as suas promessas como promessas 

da organização. Vale destacar a função da liderança em relação ao poder de 

influenciar do comprometimento organizacional. Meyer e Allen (1997, p. 46) 

destacam o que segue: 
 

As experiências de trabalho, vivenciadas cotidianamente, comunicam que a 
organização dá suporte aos seus empregados, trata-os com justiça e 
aumenta seu senso de importância pessoal e competência por meio da 
valorização de suas contribuições para a organização. (MEYER; ALLEN, 
1997, p. 46). 
 

De acordo com Sguera et al. (2018), supervisores podem melhorar o 

comportamento positivo do funcionário, sinalizando que os trabalhadores receberão 

suporte para realizar suas tarefas e lidar com situações estressantes. 
 

QUADRO 4 – ANTECEDENTES DO COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 
 

ANTECEDENTES DO 
COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL AUTORES E PERÍODOS 

Práticas de recursos humanos e condições 
de trabalho 

- Jawaad et al. (2019) 
- Ramaprasad et al. (2017) 
- Mayes et al. (2017) 
- Aladwan, Bhanugopan e D’Netto (2015) 
- Fabi, Lacoursiere e Raymond (2015)  
- Jesus e Rowe (2014) 
- Klein, Molloy e Brinsfield (2012) 
- Harter, Schmidt e Hayes (2002) 
- Eisenberger et al. (1986) 

Suporte da liderança 
- Sguera et al. (2018) 
- Eisenberger et al. (2010) 
- Meyer e Allen (1997) 

Suporte organizacional percebido 

- Gupta, Agarwal e Khatri (2021) 
- Ekmekci, Xhako e Camgoz (2021) 
- Mylona e Mihail (2020) 
- Hoa et al. (2020) 
- Pattnaik, Mishra e Tripathy (2020) 
- Kurtessis et al. (2017) 
- Kim, Eisenberger e Baik (2016) 
- Rhoades e Eisenberger (2002) 
- Rhoades, Eisenberger e Armeli (2001) 

 
FONTE: A Autora (2021). 
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2.2.2 Consequentes do Comprometimento Organizacional 

 

A gestão do comprometimento passa pela compreensão dos fatores que o 

influenciam, assim como de quais as suas consequências para a vida da 

organização. As consequências advindas do comprometimento têm reforçado sua 

importância tanto para o indivíduo, que vivencia um maior bem-estar no trabalho, 

como para a organização (KLEIN et al., 2017). Meyer et al. (2002) realizaram uma 

metanálise para analisar os antecedentes, consequentes e correlatos do 

comprometimento organizacional. Os autores verificaram que o comprometimento 

organizacional está relacionado com satisfação do trabalho, envolvimento com o 

trabalho e comprometimento com a ocupação, bem como relacionado 

negativamente com o turnover, absenteísmo. Diretamente relacionado ao 

comprometimento afetivo, os autores constataram correlações mais fortes com 

envolvimento com o trabalho. Os autores ainda pontuam que, em relação ao 

comprometimento afetivo, espera-se que ele surja decorrente de experiências no 

trabalho, como escopo do trabalho e do suporte organizacional (MEYER et al., 

2002). 

Uma diversidade de estudos, tanto a nível nacional como internacional, tem 

abordado as inter-relações entre o comprometimento organizacional com a 

satisfação no trabalho (RENCBER; KOPARAL, 2021; AHMAD; RAJA, 2021;  

KHASKHELI et al., 2020; SARIDAKIS et al., 2020; FLORES; SULLCA, 2020; 

PROCHÁZKA et al., 2019; BASHIR; GANI, 2020; ADEKOLA, 2012; ANARI, 2012); 

redução da intenção de rotatividade (ALZAMEL et al., 2020;  GUZELLER; CELIKER, 

2019; STAMOLAMPROS et al., 2019; SILVA; CAPPELLOZZA; COSTA, 2014; EL 

AKREMI et al., 2014) e desempenho no trabalho (RENCBER; KOPARAL, 2021; 

WANG; WENG; JIANG, 2020; DORDEVIC et al., 2020; JESUS; ROWE, 2014; 

CESÁRIO; CHAMBEL, 2017; REGO, 2003; MATHIEU; ZAJAC, 1990). 

A satisfação no trabalho foi definida por Robbins e Judge (2010) como "um 

sentimento positivo decorrente da avaliação das características do trabalho” 

(Robbins e Judge, 2010, p. 79). Esta avaliação inclui expectativas relacionadas ao 

trabalho, como salário, promoção, oportunidades de carreira, segurança no trabalho, 

gestão, colegas, significado e importância do trabalho, autonomia no trabalho 

(RENCBER; KOPARAL, 2021). Afirma-se, ainda, que a satisfação no trabalho ocorre 
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quando essas expectativas e resultados coincidem (RENCBER; KOPARAL, 2021). 

Jalagat (2016, p. 37-38) argumenta que a satisfação no trabalho é um dos 

determinantes mais importantes de organizações de sucesso. Um indivíduo só pode 

se comprometer com sua organização quando está satisfeito com seu trabalho. A 

pesquisa de Rencber e Koparal (2021) provou que a satisfação no trabalho se 

associa ao comprometimento organizacional. 

Um estudo de meta-análise de Mathieu e Zajac (1990) relataram que a 

satisfação no trabalho está associada ao comprometimento organizacional. Além 

disso, Mathieu e Zaiac (1990) afirmam que uma maior satisfação com o trabalho leva 

a um maior comprometimento organizacional. Os trabalhadores que estão satisfeitos 

com seus empregos são fortemente propensos a permanecer na organização, 

levando a um efeito positivo no comprometimento organizacional (MALIK et al., 

2010; SARIDAKIS et al., 2020). Flores e Sullca (2020), Saridakis et al. (2020) e 

Bashir e Gani (2020) são alguns dos autores que realizaram estudos recentes sobre 

a relação do comprometimento organizacional e a satisfação com o trabalho. Todos 

avaliaram que a satisfação com o trabalho tem um efeito positivo e significativo no 

comprometimento organizacional, sendo potencialmente relacionados 

reciprocamente. Foi demonstrado que existe uma relação direta e estatisticamente 

significativa entre a satisfação no trabalho e o comprometimento organizacional. 

Percebe-se na literatura uma tendência a conhecer quais fatores se 

correlacionam e se apresentam como consequentes ao comprometimento. Os 

consequentes correspondem a aspectos que podem ocorrer ou até mesmo 

aumentar, caso o empregado esteja comprometido, como a intenção de turnover, 

desempenho, rotatividade e absenteísmo (SILVA; CAPPELLOZZA; COSTA, 2014). 

A rotatividade representa fator relevante para as organizações, devido aos 

custos resultantes da perda de talentos, indenizações, emprego/contratação 

adicional e treinamento e substituição, bem como a diferença entre o desempenho 

dos que saem da organização e o desempenho dos recém-contratados 

(STAMOLAMPROS et al., 2019). A rotatividade, para efeito do presente estudo, 

observados os termos da Lei n° 8.112/1990, pode decorrer da instituição pública, via 

movimentação interna e redistribuição ou do cargo público, por exoneração ou 

vacância por posse em outro cargo inacumulável, independentemente se essa 

movimentação seja determinada por decisão do servidor ou da instituição. 
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Estudos realizados por Silva, Cappellozza e Costa (2014) analisaram o 

impacto do suporte organizacional percebido e comprometimento organizacional 

afetivo sobre a intenção de rotatividade, fator que contribui para o aumento do 

turnover e perda de talentos. As análises estatísticas demonstraram que, embora 

ambos os construtos tenham tido impacto negativo significante sobre a intenção de 

rotatividade, o comprometimento afetivo tem impacto ainda maior que o suporte 

organizacional para a retenção do trabalhador. 

Pesquisa realizada por Alzamel et al. (2020), por meio de pesquisa de 

autorrelato, com 430 enfermeiros de um hospital universitário da Malásia, apurou 

que o comprometimento organizacional reduziu significativamente a intenção de 

afastamento de enfermeiros malásios. O levantamento realizado por Guzeller e 

Celiker (2019) apurou que no âmbito da indústria do turismo e da hospitalidade, os 

funcionários que não conseguem estabelecer uma ligação emocional com a 

organização estão mais propensos a abandonar a organização. Os estudos que 

examinaram a relação entre o comprometimento organizacional e a intenção de 

rotatividade por meio do método de meta-análise concluíram resultados semelhantes 

(GUZELLER; CELIKER, 2019). 

Os autores El Akremi et al. (2014) realizaram estudo transversal que 

envolveu 945 enfermeiras italianas de 60 unidades de trabalho, como o objetivo de 

examinar as relações multiníveis entre o suporte organizacional percebido, o 

comprometimento afetivo e a rotatividade voluntária. Os pesquisadores concluíram 

que, para reduzir a rotatividade, os gestores precisam promover o comprometimento 

afetivo, reforçando práticas que fortaleçam a identificação dos colaboradores com 

sua organização (EL AKREMI et al., 2014).  

Segundo Jesus e Rowe (2014), os consequentes do comprometimento 

tendem a influenciar positivamente a dimensão afetiva do constructo, favorecendo 

comportamentos desejados, como desempenho no trabalho. Um indivíduo satisfeito 

é uma das contribuições mais importantes para alta eficiência e produtividade para 

organizações que lutam para sobreviver em um competitivo (RENCBER; KOPARAL, 

2021). Wang, Weng e Jiang (2020) realizaram um estudo para avaliar a relação 

entre o comprometimento organizacional afetivo e o desempenho no trabalho. Como 

resultado, constataram que os trabalhadores com alto comprometimento 
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organizacional afetivo possuem uma maior disposição para exibir níveis mais 

elevados de desempenho de tarefas e comportamentos de cidadania organizacional. 

De acordo com Dordevic et al. (2020), o comprometimento afetivo reflete a 

crença nos objetivos de uma organização e a disposição de participar ativamente de 

seu desenvolvimento. Os autores realizaram um estudo para avaliar o impacto do 

comprometimento dos trabalhadores na produtividade das organizações na 

República da Sérvia. Os resultados mostraram que, no geral, o comprometimento 

organizacional impacta positivamente a produtividade de organizações. Segundo 

Cesário e Chambel (2017), o comprometimento organizacional, por meio da 

dimensão afetiva, representa variável relevante e com forte associação positiva com 

o desempenho dos trabalhadores. Promover o comprometimento afetivo 

organizacional é importante, devido às suas consequências nas intenções de menor 

rotatividade, pois o comprometimento influencia o desejo do funcionário de 

permanecer na organização, bem como a produtividade (CESÁRIO; CHAMBEL, 

2017; REGO, 2003; MATHIEU; ZAJAC, 1990). 

 
QUADRO 5 – CONSEQUENTES DO COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

 
CONSEQUENTES DO 

COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL AUTORES E PERÍODOS 

Desempenho no trabalho 

- Rencber e Koparal (2021)  
- Dordevic et al. (2020) 
- Wang, Weng e Jiang (2020) 
- Dordevic et al. (2020) 
- Jesus e Rowe (2014) 
- Rego (2003) 
- Mathieu e Zajac (1990)  

Redução da intenção de rotatividade 

- Alzamel et al. (2020) 
- Guzeller e Celiker (2019) 
- Stamolampros et al. (2019) 
- Silva, Cappellozza e Costa (2014) 
- El Akremi et al. (2014) 

Satisfação no trabalho 

- Rencber e Koparal (2021) 
- Ahmad e Raja (2021)  
- Khaskheli et al (2020)  
- Saridakis et al. (2020)  
- Flores e Sullca (2020)  
- Bashir e Gani (2020)  
- Procházka et al. (2019)  
- Adekola (2012)  
- Anari (2012) 

 
FONTE: A Autora (2021). 
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3 METODOLOGIA 

 

Esta seção é dedicada à apresentação dos procedimentos metodológicos a 

serem utilizados na investigação do problema proposto neste estudo. Por meio dos 

procedimentos metodológicos, será possível evidenciar como a pesquisa será 

realizada, como serão desenvolvidas a coleta de dados e a análise dos resultados. 

Integram a presente seção as seguintes subseções: tipo de pesquisa, população e 

amostra, instrumentos de mensuração, instrumento de mensuração do suporte 

organizacional percebido, instrumento de mensuração do comprometimento 

organizacional, tradução e pré-teste, plano de comunicação, coleta de dados e 

cuidados éticos. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

No tocante à estratégia de pesquisa escolhida, trata-se de um estudo 

empírico de natureza quantitativa, sendo uma pesquisa descritiva realizada por 

intermédio do método de pesquisa survey. Segundo Creswell (2007), o método de 

pesquisa quantitativo traduz opiniões e informações em números, a fim de classificá-

las e analisá-las. Marcondes et al. (2017, p. 67) definem o método de pesquisa 

quantitativo conforme segue: 
 
O método de pesquisa quantitativo tem como finalidade básica garantir a 
precisão dos resultados e evitar distorções de análise, conferindo maior 
margem de confiança em casos em que isto é muito relevante. Para atingir 
esse objetivo, trabalha com variáveis que podem assumir diferentes valores, 
indicando probabilidades, percentuais, desempenho etc.  
O instrumento de coleta de dados usualmente utilizado é o questionário tipo 
Survey, cujas perguntas (assertivas) são predominantemente fechadas. [...] 
As pesquisas quantitativas ajudam em investigações que trabalham com 
variáveis previamente identificadas, com o propósito de estabelecer 
relações de dependência, correlações, inter-relações e agrupamentos. Por 
isso, exigem definições antecipadas relativas à amostra e ao seu tamanho. 
(MARCONDES et al., 2017, p. 67). 
 

Quanto ao seu propósito, a presente pesquisa classifica-se como descritiva. 

Paranhos et al. (2014) aponta que a perspectiva descritiva procura, literalmente, 

descrever as principais características de um determinado fenômeno. Tem como 

objetivo descrever um fenômeno ou situação em detalhe, permitindo abranger com 

clareza as características de um indivíduo, um grupo ou uma situação, bem como 



55 
 

 
 

desvendar a relação entre os eventos. Este modelo de pesquisa é usado quando a 

intenção do pesquisador é conhecer a população a ser pesquisada, bem como as 

suas características (Paranhos et al., 2014). Mattar (2013) esclarece que a pesquisa 

descritiva tem o objetivo de descrever características de grupos, desvendar ou 

conferir a existência de relação entre variáveis e estimar a proporção de elementos 

de uma população específica, que tenham determinados comportamentos ou 

características. 

Conforme definição de Goulart (2010, p. 162), pesquisas descritivas “são 

aquelas que têm como meta primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relação entre as 

varáveis”. A pesquisa descritiva é definida por Freitas et al. (2000) da seguinte 

maneira: 
 
[...] busca identificar quais situações, eventos, atitudes ou opiniões estão 
manifestos em uma população; descreve a distribuição de algum fenômeno 
na população ou entre os subgrupos da população ou, ainda, faz uma 
comparação entre essas distribuições. (FREITAS et al., 2000, p. 106). 

 
Em relação ao procedimento, foi adotada a pesquisa com survey. Paranhos 

et al. (2014, p. 19) afirma que a pesquisa com survey, “além de uma importante 

ferramenta analítica, [...] é pedagogicamente importante para ensinar metodologia 

de forma geral e métodos quantitativos, em particular”. Uma pesquisa com survey, 

segundo Babbie (2005), pode ter uma das três finalidades: descrição, explicação ou 

exploração. A descrição tem o objetivo de descobrir a distribuição de certos traços e 

atributos na população estudada. A preocupação do pesquisador, neste caso, não é 

o porquê da distribuição, e sim com o que ela é.  

Para Babbie (2005), surveys são frequentemente realizados para permitir 

enunciados descritivos sobre alguma população, isto é, descobrir a distribuição de 

certos traços e atributos. Nestes, o pesquisador não se preocupa com o porquê da 

distribuição observada existir, mas com o que ela é: 
 
Surveys são frequentemente realizados para permitir enunciados descritivos 
sobre alguma população, isto é, descobrir a distribuição de certos traços e 
atributos. Nestes, o pesquisador não se preocupa com o porquê da 
distribuição observada existir, mas com o que ela é. (BABBIE, 2005, p. 96). 
 

Trata-se de um estudo de corte transversal (FREITAS et al., 2000) para a 

população de servidores e empregados públicos de uma instituição pública da área 

de saúde, por meio de uma análise objetiva dos dados, com o uso de linguagem 
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matemática/estatística para descrever as correlações e efeitos entre as variáveis 

pesquisadas. Segundo Babbie (2005, p. 101), “em um survey do tipo transversal os 

dados são colhidos, num certo momento, de uma amostra selecionada para 

descrever alguma população maior na mesma ocasião. Tal survey pode ser usado 

não só para descrever, mas também para determinar relações entre variáveis”. 

O comprometimento organizacional, nesta pesquisa, representa a variável 

dependente a ser avaliada, enquanto o suporte organizacional percebido configura 

como a variável independente.  

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A organização a ser estudada nesta pesquisa é o Complexo Hospital de 

Clínicas (CHC), constituído pelo Hospital de Clínicas (HC) e pela Maternidade Vitor 

Ferreira do Amaral (MVFA). Inaugurado em 05 de agosto de 1961, constitui-se em 

hospitais-escola que contribuem para a formação de novos profissionais da área da 

saúde formados por equipes de professores altamente especializadas (Complexo 

Hospital de Clínicas [CHC], 2020). 

O CHC é um órgão suplementar da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

e que faz parte da rede Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) de 

hospitais universitários federais. Pelo grande número de atividades desenvolvidas, é 

considerado o maior programa de extensão universitária no âmbito da UFPR. 

Atualmente, é o maior hospital público do Paraná e o terceiro maior hospital 

universitário federal do país (CHC, 2020). 

O CHC é denominado como hospital terciário, ou seja, possui estrutura 

tecnológica e instrumental técnico para o atendimento de casos de alta 

complexidade e consultas especializadas, realizando procedimentos cirúrgicos e 

exames de diagnósticos avançados. Está totalmente inserido no Sistema Único de 

Saúde (SUS) e recebe pacientes encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde 

de Curitiba e Região Metropolitana de Curitiba (RMC), bem como de outros estados, 

em alguns casos específicos (CHC, 2020). 

Segundo dados divulgados no site do CHC (2020), a missão da instituição é 

“ser referência de excelência na formação de profissionais de saúde, na atenção à 

saúde, na inovação tecnológica e sustentabilidade, atendendo com inserção e 
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integração na rede de serviços em saúde e nas necessidades da população”. 

Quanto à visão, o objetivo é “ser um Complexo de referência no cuidado centrado no 

paciente, reconhecido nacional e internacionalmente como centro de excelência na 

assistência nível terciário, no ensino e na pesquisa”. Seus valores são: 

comportamento ético, compromisso com o ensino e pesquisa; gestão participativa e 

sustentável, humanização, qualidade, segurança. 

Atualmente, o CHC dispõe de 261 consultórios e 643 leitos distribuídos em 

59 especialidades. São atendidas em torno de 411 mil pessoas do Estado do Paraná 

(97% das pessoas atendidas), e realizadas em média 60.920 mil atendimentos 

mensais, com um índice de 1.464 internações e 837 cirurgias (CHC, 2020). 

O quadro de pessoal da organização é composto por servidores públicos 

com vínculo UFPR e empregados públicos com vínculo EBSERH. A partir do 

contrato de cogestão com a EBSERH, em 30 de outubro de 2014, os trabalhadores 

do CHC passaram a ser contratados pela Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares via concurso público (CHC, 2020). Até então, o provimento de vagas na 

instituição era realizado somente com servidores públicos com vínculo UFPR.  

Os cargos do complexo hospitalar são divididos em três áreas: médica, 

assistencial e administrativa. A área médica engloba todo o quadro de médicos do 

CHC. A área assistencial é dedicada à assistência clínica e hospitalar de pacientes, 

sendo executada pelos profissionais da enfermagem e de áreas de apoio 

responsáveis pelos cuidados multiprofissionais dos pacientes, como fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, 

psicólogos, farmacêuticos, técnicos de laboratório, técnicos em radiologia, entre 

outros. A área administrativa é responsável por planejar, organizar e gerenciar o 

hospital e é essencial para garantir a organização e a ordem no trabalho. A área 

administrativa também responde pela gestão de tecnologia da informação e 

telefonia, além de engenharia, manutenção, provimento de insumos, descarte de 

resíduos, gestão da hotelaria hospitalar, recepção e encaminhamento de pacientes, 

gestão de prontuários médicos, etc. Os profissionais administrativos ocupam cargos 

de administradores, assistentes administrativos, contadores, analistas de 

informação, técnicos de informática, engenheiros, entre outros. 

Neste estudo, foi realizada uma pesquisa junto à equipe do Complexo 

Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, estratificada nas áreas 
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administrativa, assistencial e médica e com vínculo UFPR e EBSERH, composta por 

3.240 pessoas. O quadro atual de trabalhadores do CHC está dividido conforme 

TABELA 1: 

 
TABELA 1 - QUADRO ATUAL DE TRABALHADORES DO CHC 

 
ÁREAS UFPR EBSERH TOTAL GERAL 

Administrativa 113 196 309 
Assistencial 1117 1096 2213 

Médica 260 458 718 
Total Geral 1490 1750 3240 

 
FONTE: CHC, 2020. 

 

Quanto ao tipo de amostra, adotou-se a aleatória estratificada. A 

amostragem aleatória estratificada é um método de amostragem que envolve a 

divisão de uma população em subgrupos menores, conhecidos como estratos e 

permite que os pesquisadores obtenham uma população amostral que melhor 

represente toda a população estudada (MATTAR, 2013). A metodologia de 

amostragem considerada para esta pesquisa é a amostragem probabilística, ou seja, 

“aquela em que cada elemento da população tem uma chance conhecida e diferente 

de zero de ser selecionado para compor a amostra. As amostragens probabilísticas 

geram amostras probabilísticas”. (MATTAR, 2013, p. 132). Toda a população teve, 

portanto, chances iguais de responder ao questionário. 

Para determinação do tamanho de amostra, foram especificadas margens 

de erro aceitáveis de 5 e 6% para a estimação da proporção de sucessos da 

particular resposta de interesse, além do nível de confiança da pesquisa de 95%.  

Em relação à execução do processo de seleção dos participantes, eles 

foram selecionados aleatoriamente dentro de cada categoria, respeitando as 

respectivas proporcionalidades. Os valores demonstrados nas tabelas abaixo foram 

calculados, considerando-se as margens de erro de 5% (limite superior) e 6% (limite 

inferior), respectivamente: 

 
TABELA 2 - DIMENSIONAMENTO AMOSTRAL LIMITE SUPERIOR 

 
ÁREAS UFPR EBSERH TOTAL GERAL 

Administrativa 12 21 33 
Assistencial 118 116 234 

Médica 28 49 77 
Total Geral 158 186 344 
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FONTE: A Autora (2020). 
 

TABELA 3 - DIMENSIONAMENTO AMOSTRAL LIMITE INFERIOR 
 

ÁREAS UFPR EBSERH TOTAL GERAL 
Administrativa 9 15 24 
Assistencial 85 83 168 

Médica 20 35 55 
Total Geral 114 133 247 

 
FONTE: A Autora (2020). 

 

De acordo com os limites superior e inferior do dimensionamento amostral, a 

recomendação é que a amostra apresente o tamanho total entre 247 e 344 

questionários válidos respondidos, a fim de garantir uma margem de erro entre 5 e 

6%.  

 

3.3 INSTRUMENTOS DE MENSURAÇÃO 

 

Para a realização da presente pesquisa foram utilizados dois instrumentos, a 

fim de avaliar a relação entre os dois constructos centrais deste trabalho, a saber: 

suporte organizacional percebido e comprometimento organizacional.  

 

3.3.1 Instrumento de mensuração do suporte organizacional percebido  

 

Os pesquisadores considerados os mais relevantes na pesquisa do suporte 

organizacional percebido, Eisenberger et al. (1986), foram os criadores do principal 

instrumento de mensuração do suporte organizacional percebido, cujo título em 

inglês é Survey of Perceived Organizational Support (SPOS). Tem como base 

conceitos como reciprocidade e trocas sociais. Para os autores, tal instrumento tem 

como finalidade medir a avaliação realizada pelos trabalhadores a respeito das 

retribuições e dos benefícios oferecidos pela organização em troca do seu esforço 

no trabalho. A SPOS é composta de questionário próprio com altos índices de 

confiabilidade tanto em sua versão completa de 36 questões quanto em versões 

reduzidas de dezesseis ou oito itens, que surgiram posteriormente.  

Em relação ao instrumento, Rhoades e Eisenberger (2002, p. 699) citam: 
 

[...] os empregados evidentemente acreditam que a organização possui uma 
orientação geral positiva ou negativa perante eles, levando em 
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consideração suas contribuições e seus bem-estar [...] e que o SOP é um 
conceito distinto que o Questionário de SOP mede com alta confiabilidade. 
(RHOADES; EISENBERGER, 2002, p. 699). 

Outros questionários derivados da SPOS foram criados posteriormente, 

como as desenvolvidas por Siqueira (1995) e Oliveira-Castro, Pilati e Borges 

Andrade (1999). Siqueira (1995) validou uma escala de percepção de suporte 

organizacional composta por nove itens, adaptando a SPOS às características 

brasileiras. Por sua vez, Oliveira-Castro, Pilati e Borges-Andrade (1999), 

investigaram a estrutura do suporte organizacional e desenvolveram um 

questionário, denominado de Percepção de Suporte Organizacional, composto por 

42 questões.  

Neste estudo, foi utilizada a versão reduzida de oito questões da SPOS, em 

consonância com a recomendação de Rhoades e Eisenberger (2002, p. 699), que 

argumentam o que segue:  
 
Como a escala original é unidimensional e possui alta confiabilidade interna, 
o uso de versões mais curtas não parece problemático. A prudência, no 
entanto, dita que ambas as facetas da definição de SOP (avaliação da 
contribuição dos funcionários e cuidado com o bem-estar dos funcionários) 
sejam representadas em versões curtas do questionário. (Rhoades; 
Eisenberger, 2002, p. 699). 
 

O questionário SPOS foi validado internacionalmente, conforme estudos 

realizados pelos autores Eisenberger et al. (1986), Eisenberger, Fasolo e Davis-

Lamastro (1990), Eisenberger et al. (1997), Shore e Tetrick (1991). O formulário 

SPOS (Eisenberger et al., 1986) traduzido para o português encontra-se no 

APÊNDICE 1. 

Apesar do questionário original ter sido desenvolvido em escala de 

classificação Likert de sete pontos, a presente pesquisa será aplicada com escala de 

classificação Likert de cinco pontos, por ser a mais comumente utilizada e porque 

escalas de cinco pontos geram maior clareza para os respondentes (LOZANO; 

GARCÍA-CUETO; MUÑIZ, 2008). Além da maior familiaridade com a escala Likert de 

cinco pontos, por ser a mais utilizada, os respondentes podem discriminar entre as 

diferenças nas categorias de classificação da escala em cinco pontos de forma mais 

eficaz do que na classificação de sete pontos (ILHAN; GULER, 2017), o que implica 

em maior confiabilidade para o estudo. Dalmoro e Vieira (2014), por meio de um 

levantamento para avaliar a influência do número de itens na escala tipo Likert e o 

efeito da disposição da escala nos resultados de uma mensuração, concluíram que 
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a “escala de cinco pontos teve, em média, a mesma precisão e mostrou-se mais fácil 

e mais veloz no uso que a escala de sete pontos” (DALMORO; VIEIRA, 2014, p. 

171). 

 

3.3.2 Instrumento de mensuração do comprometimento organizacional 

 

A perspectiva conceitual proposta por Klein, Molloy e Brisfield (2012), 

posteriormente operacionalizada por Klein et al. (2014) culminou na criação de um 

instrumento de mensuração (KUT) capaz de identificar o comprometimento como 

constructo unidimensional. Rossenberg et al. (2018) afirmam que o modelo de 

mensuração mais eficiente para captar o efeito do comprometimento é proposto por 

Klein, Molloy e Brisfield (2012) e Klein et al. (2014), pois suas validades conceitual e 

operacional são consistentes e de fácil adaptação para avaliar múltiplos focos do 

comprometimento. 

O instrumento de mensuração do comprometimento organizacional utilizado 

neste estudo foi o Klein et al., Unidimensional, Target-free measure (KUT). Este 

instrumento foi desenvolvido pelos autores Klein et al. (2014) e é composto 

originalmente por quatro questões com opções de respostas que seguem a escala 

Likert de cinco pontos. O KUT foi desenvolvido pela necessidade de uma nova 

medida de comprometimento organizacional, dada a falta de consenso em relação à 

medição do constructo, além da problemática na estrutura, conteúdo e praticidade 

que envolve a variação dos instrumentos (KLEIN et al., 2014). Segundo os seus 

desenvolvedores (Klein et al., 2014), o KUT foi projetado para excluir identificação, 

afeto, motivação e intenção comportamental, fatores estes presentes em várias 

outras medidas de comprometimento organizacional. “O KUT também é mais 

estreito em escopo, refletindo apenas um certo tipo de vínculo” (KLEIN et al., 2014, 

p. 227).  

Sobre o instrumento KUT, Klein et al. (2014) afirmam ainda: 
 
Em essência, o KUT “corta” o cerne da construção do compromisso e 
abrange todas as metas de compromisso do local de trabalho. Do ponto de 
vista metodológico, o KUT elimina confusões de medição, resultando em um 
instrumento mais válido e psicometricamente sólido que é facilmente 
adaptado para avaliar o comprometimento com qualquer alvo. (KLEIN et al., 
2014, p. 235). 
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Klein et al. (2014) consideram a principal vantagem prática da utilização do 

KUT a seguinte: 
A principal vantagem prática de usar o KUT, tanto para estudiosos e 
profissionais, é a sua brevidade. [...] Ter uma menor e menos complicada 
medida (a) ajuda os pesquisadores a obterem adesão organizacional para 
conduzir pesquisasse (b) facilita a demanda sobre os participantes e, por 
sua vez, reduz o viés de não resposta e a fadiga do respondente. (KLEIN et 
al., 2014, p. 235). 

 
Optou-se por utilizar a escala KUT (Klein et al., 2014) na presente pesquisa, 

por medir o comprometimento de acordo com a definição de compromisso como um 

vínculo (KLEIN et al., 2012). Além disso, a escala apresenta boas características 

psicométricas (KLEIN et al., 2014) e tem sido utilizada com êxito em estudos (MAI et 

al., 2016; COLLEDANI et al., 2018; PROCHÁZKA et al., 2019). O formulário KUT 

(Klein et al., 2014) traduzido para o português encontra-se no APÊNDICE 1. 

 

3.4 TRADUÇÃO E PRÉ-TESTE 

 

A tradução e adaptação transcultural dos instrumentos se refere à prática de 

adequação desses a uma nova realidade, abrangendo tanto a linguagem (tradução) 

como questões de adaptação cultural, tornando possível a sua utilização em 

cenários diferentes daqueles para os quais foi originalmente criado (CASSEPP-

BORGES, 2012). A tradução e a adaptação de instrumentos já existentes têm 

vantagens sobre o desenvolvimento de um novo, como a diminuição de tempo e 

custos, bem como a justificativa de que, frequentemente, para a elaboração de um 

novo, o pesquisador apresenta um corpo de pesquisa que sustenta a sua 

confiabilidade e validade. Além disso, é possível que estudos que utilizaram essa 

ferramenta e a avaliaram já tenham sido publicados, auxiliando o tradutor potencial a 

fazer escolhas informadas sobre a possibilidade de prosseguir com a tradução ou 

não (COLUCI; COSTA; MILANI, 2015; COSTER; MANCINI, 2015). 

A tradução dos instrumentos KUT e SPOS foi realizada do inglês para o 

português por pesquisadora parceira proficiente em língua inglesa. Numa segunda 

etapa, foi feita a tradução reversa dos questionários pelo Professor Doutor Caio 

Augusto Camargo da Silva da Pontifícia Universidade Católica (PUC) e pela 

Professora Doutora Simone Cristina Ramos (UFPR), coordenadora e orientadora 

desta pesquisa. 
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Em uma etapa posterior, no decorrer do mês de dezembro de 2020 se deu a 

fase denominada pré-teste, visando a adaptação transcultural dos instrumentos. O 

pré-teste é a fase em que a população alvo entra em contato com as questões e 

possibilitam ao pesquisador verificar se a tradução da escala pode ser entendida e 

interpretada corretamente pelos sujeitos. Por intermédio do pré-teste, é possível 

realizar ajustes e detectar incoerências antecipadamente, contribuindo para a 

validação dos instrumentos (WIDENFEL et al., 2005). 

A autora ressalta que foi solicitado aos respondentes que preencheram os 

questionários durante o pré-teste que fossem consideradas questões referentes à: i) 

compreensão das respostas da escala; ii) layout do questionário; iii) dificuldade de 

responder às questões, iv) instruções do questionário e v) adequação de 

vocabulário, em concordância com as instruções de pré-testagem de Malhotra 

(2002). O pré-teste foi aplicado junto a dez sujeitos selecionados do público-alvo, 

que responderam à pesquisa e realizaram suas considerações. 

De maneira geral, as sugestões apontadas durante a aplicação dos pré-

testes concentraram-se no sentido e entendimento das questões. Foram realizadas 

alterações no formulário de pesquisa, de acordo com as sugestões detectadas na 

primeira aplicação, sendo o pré-teste reaplicado para mais dez respondentes na 

sequência, para validação. 

 

3.5 PLANO DE COMUNICAÇÃO DA PESQUISA 

 

O objetivo principal das ações de comunicação foi sensibilizar o público-alvo 

a participar da pesquisa, a fim de obter o máximo de adesões, considerando que a 

participação é voluntária. A comunicação com o público-alvo foi baseada, 

principalmente, na publicação da pesquisa nos Boletins Eletrônicos do CHC e no 

envio de e-mails. As ações de comunicação foram realizadas antes e durante o 

período de preenchimento dos formulários, entre os meses de abril a maio de 2021, 

para todos os servidores técnico-administrativos com vínculo UFPR e empregados 

públicos com vínculo EBSERH lotados no complexo hospitalar. 
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3.6 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados se deu entre os meses de abril a maio de 2021, por 

intermédio da aplicação de questionário, para que fosse possível mensurar 

quantitativamente as informações relacionadas ao tema escolhido. Além do custo, a 

decisão de utilizar formulários eletrônicos do Google Forms para aplicação da 

pesquisa levou em conta tanto a capacidade de abrangência da população quanto a 

praticidade que este formato de aplicação de pesquisa proporciona (FREITAS et al, 

2000).  

Antes de dar acesso ao questionário, foi exibida tela com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), com a finalidade de possibilitar, aos 

sujeitos da pesquisa, o mais amplo esclarecimento sobre a investigação a ser 

realizada, para que a manifestação da vontade de participar (ou não) da pesquisa 

ocorresse de forma livre e consciente. O TCLE contém as informações mais 

importantes do protocolo de pesquisa, conforme APÊNDICE 2. 

A presente pesquisa foi realizada de forma anônima, ou seja, foram tomados 

todos os cuidados para que não houvesse formas de identificação dos 

respondentes. Uma das razões pelas quais os trabalhadores podem se recusar a 

participar da investigação é por medo ou falta de confiança. Em geral, os 

participantes não querem ser identificados ou correr o risco de ter suas respostas 

rastreadas. A fim de garantir a privacidade e o respeito devido à dignidade humana, 

bem como assegurar a privacidade dos respondentes quanto aos dados 

confidenciais envolvidos na pesquisa, foi mantido o anonimato dos participantes. O 

anonimato dos respondentes visou, ainda, garantir a veracidade nas respostas, por 

não haver constrangimentos e a preocupação de interferências futuras. 

 

3.7 CUIDADOS ÉTICOS 

 

Por ter sido realizado o presente estudo em uma instituição que presta 

serviços de saúde a seres humanos, fez-se necessária a aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa do complexo hospitalar pesquisado para a realização da 

pesquisa. O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do CHC é credenciado junto à 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Ministério da Saúde (MS). É 
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responsável “pela análise das pesquisas e defesa dos interesses dos seus 

participantes, em sua integridade e dignidade [...], respeitando os princípios éticos 

preconizados pela Resolução CNS 466/2012 [...]” (CHC, 2020).  

Foram providenciados todos os documentos exigidos pelo CEP do CHC, 

bem como seguidos os trâmites internos no complexo hospitalar, por meio da 

Gerência de Ensino e Pesquisa, para que a pesquisa fosse encaminhada para 

aprovação. Para tanto, foram coletadas as assinaturas da Gerência de Ensino e 

Pesquisa, da Gerência de Assistência à Saúde e da Gerência Administrativa do 

CHC, autorizando a realização da pesquisa. Estas declarações foram juntadas aos 

demais documentos e inseridos na Plataforma Brasil, sistema de base nacional 

unificada de registros de pesquisas, que envolvem seres humanos para todo o 

sistema CEP/CONEP. Este projeto de pesquisa recebeu o Parecer Substanciado do 

CEP em 29 de dezembro de 2020, sendo aprovado sob autorização do Certificado 

de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) n° 40646320.0.0000.0096. 

O respeito devido à dignidade humana requer que toda pesquisa se 

processe com consentimento livre e esclarecido dos participantes que, por si 

mesmos, manifestem a sua anuência à participação na pesquisa. A fim cumprir os 

critérios estabelecidos pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do 

CHC, foi desenvolvido um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

(APÊNDICE 2), com o objetivo de prestar esclarecimentos da forma mais clara 

possível, de forma a permitir aos participantes controle sobre a decisão de participar 

(ou não) da pesquisa, de forma anônima.  

Como mencionado no tópico de coleta de dados, não foi solicitada 

identificação dos respondentes, a fim de que se sentissem mais à vontade em 

participar e expressar livremente o que pensavam no momento de responder o 

formulário de pesquisa. Ainda, como descrito no TCLE (APÊNDICE 2), o 

respondente poderia desistir da participação a qualquer momento, sendo garantido 

também que as informações relacionadas, se divulgadas em relatório ou publicação, 

estariam codificadas, preservando a identidade do participante e garantindo 

confidencialidade. 

A ética do pesquisador inclui um conjunto de deveres relacionados a valores 

éticos científicos.  Um pesquisador, ao exercer suas atividades científicas, deve 

abster-se de agir, de modo intencional ou por negligência, para impedir ou prejudicar 
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o trabalho de construção da ciência. Além disso, deve ter o compromisso com a 

verdade, profundo respeito aos sujeitos que nele confiam e dever de manter a 

neutralidade em relação à comunidade científica e publicação de resultados, a fim 

de preservar a integridade e a qualidade da pesquisa.  

O presente estudo foi realizado com base nos princípios éticos, observados 

pela autora, com o acompanhamento de sua orientadora, Profª. Drª. Simone Cristina 

Ramos, em todas as etapas do processo de construção científica. Foram 

observados os cuidados para não colocar os participantes da pesquisa em risco, 

bem como respeitar a população e a instituição envolvida no estudo, de forma a 

proteger o anonimato dos respondentes. Também foi considerada, pela autora da 

pesquisa, a diligência nas citações utilizadas no presente estudo, ao considerar a 

integralidade das ideias dos autores citados. No que se refere à análise e 

interpretação dos dados, foram realizados com zelo, com o intuito de preservar a 

integridade e neutralidade do estudo. O mesmo aconteceu com a fase da publicação 

da pesquisa, uma vez que seus resultados têm implicações sociais, tanto no que diz 

respeito à omissão quanto à divulgação. 
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4 RESULTADOS 
 

Neste estudo, foi realizada uma pesquisa junto a 355 trabalhadores do CHC 

da UFPR, estratificados pelas áreas administrativa, assistencial e médica e pelo 

vínculo EBSERH e UFPR. Tratou-se de uma pesquisa transversal, de campo, 

exploratória e de abordagem quantitativa, cujo objetivo foi avaliar a relação existente 

entre o comprometimento organizacional e a percepção de suporte organizacional 

em instituição pública da área de saúde, por meio da aplicação dos instrumentos 

Survey of Perceived Organizational Support (SPOS) e Klein et al., Unidimensional, 

Target-free measure (KUT). 

 

4.1 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a etapa de coleta de dados, realizada por meio de formulário do 

Google Forms entre os meses de abril a maio de 2021, as informações foram 

transferidas para um banco de dados em planilha do software Excel. Foi realizada a 

conferência dos dados, para identificação de possíveis erros e processo de 

codificação. Posteriormente, as informações foram transferidas para o software 

estatístico IBM SPSS, versão 26, para procedimentos de análise estatística dos 

dados levantados. Inicialmente, foi realizada análise estatística descritiva das 

respostas e cálculo dos escores (fatores) dos instrumentos. Para resumir os dados 

coletados, foram construídas tabelas de frequência (contingência) para as questões 

do instrumento, categorizadas por área e vínculo. Após, foram aplicados testes, 

conforme descritos a seguir. 

Foram utilizados, no presente estudo, testes não-paramétricos porque 

observou-se, no decorrer da investigação, que a amostra não segue a distribuição 

normal. Ambos os testes de normalidade aplicados (teste Kolmogorov-Smirnov com 

correção Lilliefors e teste de Shapiro Wilk), conforme TABELA 4, indicaram que as 

variáveis são não-paramétricas (não-normais). Logo, se fez necessária a utilização 

de testes não- paramétricos nas comparações. A TABELA 4 apresenta os testes de 

normalidade aplicados para o presente estudo.  
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TABELA 4 – TESTES DE NORMALIDADE 
 

 
Teste Kolmogorov-Smirnov  Teste de Shapiro Wilk 
Estatística gl p-valor Estatística gl p-valor 

KUT média 0,183 355 0,000* 0,853 355 0,000* 
SPOS média 0,090 355 0,000* 0,966 355 0,000* 

 
FONTE: A Autora (2021). 
NOTA: Teste Kolmogorov-Smirnov com correlação de significância de Lilliefors. 
NOTA: Teste de Shapiro Wilk. 
NOTA: *Indica significância estatística (p-valor <0,05). 
LEGENDA: gl=graus de liberdade. 

 

Um dos testes adotados foi o não-paramétrico qui-quadrado, para 

identificação de associação entre variáveis categóricas. Antes da aplicação dos 

testes de comparação, foi empregado o teste de Shapiro Wilk, com o objetivo de 

proceder a identificação o a adequação da distribuição normal dos dados. O teste de 

Shapiro Wilk é considerado o teste mais rígido e sensível a outliers, mesmo em 

amostras grandes. Outliers são dados que se diferenciam drasticamente de todos os 

outros, são pontos fora da curva normal. Por sua vez, o teste de comparação 

múltipla de Kruskal Wallis foi usado para comparar as variáveis quantitativas entre 

variáveis categóricas com mais de duas categorias. O teste de Kruskal Wallis é 

o teste não-paramétrico utilizado na comparação de três ou mais amostras 

independentes. Indica se há diferença entre pelo menos duas das amostras e foi 

utilizado porque a presente investigação contempla a comparação entre mais de 

dois grupos. Em estatística paramétrica (dados normais), seria utilizada a análise de 

variância (ANOVA). Porém, não havendo normalidade, como no caso do presente 

estudo, o teste de Kruskal Wallis é o alternativo não-paramétrico adequado a ser 

aplicado. 

Foi empregado o teste de correlação de Spearman, medida não-paramétrica 

de correlação (dependência estatística do ranking entre duas variáveis) e regressão 

linear, a fim de identificar a relação entre variáveis quantitativas e possíveis 

preditores capazes de explicar os resultados nos instrumentos aplicados. Também 

foi utilizado o teste de comparação não paramétrica de Wilcoxon-Mann-Whiteny, 

aplicado em situações em que se tem um par de amostras independentes e se quer 

testar se as populações que deram origem a essas amostras podem ser 

consideradas semelhantes ou não. Para a realização das comparações pareadas, 
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foi utilizado o ajuste de Bonferroni, método utilizado para ajustar intervalos de 

confiança em comparações múltiplas. 

Para a realização da análise fatorial dos instrumentos de mensuração SPOS 

e KUT, foram adotadas as análises fatoriais exploratórias e confirmatórias. Para as 

análises fatoriais exploratórias foram empregados o teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

de adequação de amostragem, utilizado para identificar se um determinado modelo 

de análise fatorial é adequadamente ajustado aos dados, testando a consistência 

geral dos dados, o teste de esfericidade de Bartlett, usado para verificar se a matriz 

de correlação da população é uma matriz identidade onde cada variável se 

correlaciona perfeitamente com ela própria. Também foi utilizada 

a análise de componentes principais, técnica multivariada de modelagem da 

covariância, por meio da transformação linear das variáveis originais em um 

conjunto significativamente menor de componentes não correlacionados, que 

explicam a maior parte da variabilidade dos dados. 

Já, para as análises fatoriais confirmatórias, foram realizados testes qui-

quadrado, análise do índice Comparative Fit Index (CFI), que mede se o modelo é 

adequado em comparação a um modelo padrão, dado por um modelo independente 

onde as covariâncias são todas zero, bem como teste da raiz quadrada média dos 

resíduos padronizada (SRMR, Standardized root mean square residuals), que é uma 

medida de ajuste que apresenta a medida média da discrepância da matriz de 

correlação amostral em comparação a matriz de correlação estimada para os dados 

e o erro médio quadrado de aproximação (RMSEA, Root mean square error of 

approximation), que avalia se o modelo se ajusta razoavelmente bem à população. 

O RMSEA considera a complexidade do modelo e não varia muito com o tamanho 

da amostra, já que é uma estimativa populacional. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

A pesquisa foi respondida por 355 servidores e empregados públicos 

(margem de erro de 4,9%). Do total de respondentes, 76,80% são do sexo feminino, 

23,10% são do sexo masculino. Apenas entre os médicos da UFPR, a maioria é do 

sexo masculino (60%). Apenas um dos respondentes do vínculo EBSERH preferiu 

não especificar o gênero. Os dados podem ser observados na TABELA 5. 



70 
 

 
 

 
TABELA 5 – GÊNERO POR VÍNCULO E ÁREA 

 

Vínculo Área de Atuação 
Gênero 

Total 
Masculino Feminino Prefiro não 

dizer 

EBSERH 
Administrativa: n (%) 20 (32,79%) 41 (67,21%) 0 (0,00%) 61 (17,18%) 
Assistencial: n (%)  16 (14,81%) 92 (85,19%) 0 (0,00%) 108 (30,42%) 

Médica: n (%) 11 (31,43%) 23 (65,71%) 1 (2,86%) 35 (9,86%) 

UFPR 
Administrativa: n (%) 10 (25,64%) 29 (74,36%) 0 (0,00%) 39 (10,99%) 
Assistencial: n (%) 10 (11,49%) 77 (88,51%) 0 (0,00%) 87 (24,51%) 

Médica: n (%) 15 (60,00%) 10 (40,00%) 0 (0,00%) 25 (7,04%) 
TOTAL 82 (23,10%) 272 (76,62%) 1 (0,28%) 355 (100%) 

 
FONTE: A Autora (2021). 
LEGENDA: n=número de dados de uma população. 

 

A idade média dos respondentes foi de 42,4 anos (variando de 24 a 64 

anos). O grupo EBSERH apresentou idade média sete anos abaixo da idade média 

do grupo UFPR. As informações podem ser verificadas na TABELA 6. 

 
TABELA 6 - IDADE POR VÍNCULO E ÁREA 

 
Idade Média n DP Mínimo Máximo 

EBSERH 39,17 204 8,23 24 62 
    Administrativa 40,36 61 8,97 24 59 
    Assistencial 37,62 108 7,36 24 60 

    Médica 41,86 35 8,60 30 62 
UFPR 46,77 151 8,77 27 64 

    Administrativa 48,54 39 10,06 27 64 
    Assistencial 45,47 87 8,00 29 59 

    Médica 48,52 25 8,78 30 62 
TOTAL 42,40 355 9,25 24 64 

 
FONTE: A Autora (2021). 
LEGENDA: n=número de dados de uma população; DP=desvio padrão. 

 

Em relação ao estado civil, observa-se que 57,18% dos respondentes 

encontram-se em situação conjugal de união, seja por casamento ou união estável. 

Enquanto isso, 30,42% são solteiros. Os divorciados, viúvos e em separação de 

corpos representam 12,40% da amostra. Tais informações podem ser observadas 

na TABELA 7.  
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TABELA 7 - ESTADO CIVIL POR VÍNCULO E ÁREA 
 

Estado civil 
EBSERH UFPR 

Total 
Administrativa Assistencial Médica Administrativa Assistencial Médica 

Casado (a): n (%)  30 (49,18%) 54 (50,00%) 21 (60,00%) 24 (61,54%) 49 (56,32%) 14 (56,00%) 192 (54,08%) 

União estável: n (%) 1 (1,64%) 5 (3,70%) 0 (0,00%) 2 (5,13%) 3 (2,30%) 0 (0,00%) 11 (3,10%) 

Solteiro(a): n (%) 23 (37,70%) 40 (37,04%) 10 (28,57%) 6 (15,38%) 22 (25,29%) 7 (28,00%) 108 (30,42%) 
Divorciado(a) /  

separado(a): n (%) 7 (11,48%) 8 (7,41%) 4 (11,43%) 6 (15,38%) 11 (12,64%) 4 (16,00%) 40 (11,27%) 

Viúvo(a): n (%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (2,56%) 2 (2,30%) 0 (0,00%) 3 (0,85%) 
Separação de 
corpos: n (%) 0 (0,00%) 1 (0,93%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (0,28%) 

Total: n (%) 61 (17,18%) 108 (30,42%) 35 (9,86%) 39 (10,99%) 87 (24,51%) 25 (7,04%) 355 (100%) 

 
FONTE: A Autora (2021). 
LEGENDA: n=número de dados de uma população. 

 

Quanto à escolaridade, mais da metade da amostra (50,42%) dos 

respondentes têm especialização, enquanto 23,66% afirmam ter mestrado. O 

restante da amostra está dividido entre 10,70% com ensino superior completo, 

6,48% com ensino médio completo, 7,61% com doutorado e 1,13% com pós-

doutorado. A TABELA 8 contempla as informações, conforme descritas. 

 
TABELA 8 - ESCOLARIDADE POR VÍNCULO E ÁREA 

 

Escolaridade 
EBSERH UFPR Total 

Administrativa Assistencial Médica Administrativa Assistencial Médica  
Ens. médio completo: 

n (%) 2 (3,28%) 17 (15,74%) 0 (0,00%) 2 (5,13%) 2 (2,30%) 0 (0,00%) 23 (6,8%) 

Superior completo: 
n (%) 12 (19,67%) 17 (15,74%) 1 (2,86%) 3 (7.69%) 5 (5,75%) 0 (0,00%) 38 (10,70%) 

Especialização: 
n (%) 34 (55,74%) 52 (48,15%) 21 

(60,00%) 26 (66,67%) 34 (39,08%) 12 
(48,00%) 179 (50,42%) 

Mestrado: n (%) 11 (18,03%) 18 (16,67%) 9 (25,71%) 6 (15,38%) 35 (40,23%) 5 (20,00%) 84 (23,66%) 

Doutorado: n (%) 1 (1,64%) 4 (3,70%) 4 (11,43%) 2 (5,13%) 10 (11,49%) 6 (24,00%) 27 (7,61%) 

Pós-Doc: n (%) 1 (1,64%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (1,15%) 2 (8.00%) 4 (1,13%) 

Total 61 (17,18%) 108 (30,42%) 35 (9,86%) 39 (10,99%) 87 (24,51%) 25 (7,04%) 355 (100%) 

 
FONTE: A Autora (2021). 

LEGENDA: n=número de dados de uma população. 
 

No que diz respeito ao vínculo, do total de 355 respondentes da pesquisa, 

204 são do vínculo EBSERH (57,5%) e 151 são do vínculo UFPR (42,5%). A maior 

parte dos respondentes possui menos de seis anos de atuação no CHC (82,26%). 

No grupo EBSERH, 83,33% dos trabalhadores apresentam até, no máximo, três 

anos de vínculo com a instituição, uma vez que as contratações realizadas por essa 
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empresa só tiveram início a partir do ano de 2015. Em relação ao vínculo UFPR, 

70,19% do grupo tem de quatro a cinco anos de vínculo institucional, enquanto 

19,20% têm mais de 11 anos de vínculo, conforme TABELA 9. 

 
TABELA 9 - TEMPO DE ATUAÇÃO POR VÍNCULO E ÁREA 

 
Tempo de 
atuação 

EBSERH UFPR Total 

Administrativa Assistencial Médica Administrativa Assistencial Médica  
até 1 ano:  

n (%) 22 (36,07%) 27 (25,00%) 13 (37,14%) 1 (2,56%) 1 (1,15%) 1 (4,00%) 65 (18,31%) 

de 1 a 3 anos:  
n (%) 28 (45,90%) 63 (58,33%) 15 (42,86%) 5 (12,82%) 4 (4,60%) 2 (8,00%) 117 (32,96%) 

de 4 a 5 anos:  
n (%) 3 (4,92%) 0 (0,00%) 1 (2,86%) 25 (64,10%) 62 (71,26%) 19 (76,00%) 110 (30,99%) 

de 6 a 10 anos:  
n (%) 5 (8,20%) 14 (12,96%) 4 (11,43%) 2 (5,3%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 25 (7,04%) 

11 anos ou 
mais: n (%) 3 (4,92%) 4 (3,70%) 2 (5,71%) 6 (15,38%) 20 (22,99%) 3 (12,00%) 38 (10,70%) 

Total 61 (17,18%) 108 (30,42%) 35 (9,86%) 39 (10,99%) 87 (24,51%) 25 (7,04%) 355 (100%) 

 
FONTE: A Autora (2021). 
LEGENDA: n=número de dados de uma população. 

 

Frente aos dados apresentados, é possível caracterizar que os 

respondentes, predominantemente, são mulheres (76,80%), com idade média de 

42,4 anos e em situação conjugal de união, seja por casamento ou união estável 

(57,18%). Quanto à escolaridade, mais da metade da amostra (50,42%) dos 

respondentes têm especialização. O vínculo do respondente médio é EBSERH 

(57,5%), área de atuação assistencial (54,93%) e com menos de seis anos de 

vínculo profissional com o CHC (82,26%). 

 

4.3 COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL E SUPORTE ORGANIZACIONAL 

PERCEBIDO 

 

Os instrumentos são organizados, inicialmente, em escalas Likert, que foram 

categorizadas de acordo com a ordem da pergunta. A partir desses valores, 

construiu-se uma média geral para o instrumento. Valores mais altos de média 

significam maior percepção de suporte organizacional e maior comprometimento 

organizacional.  

Para o instrumento Klein et al., Unidimensional, Target-free measure (KUT), 

a média das respostas dos participantes foi de 4,4 para o vínculo EBSERH e 4,5 

para o vínculo UFPR, com um desvio padrão de 0,6, variando entre dois e cinco, 
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sendo cinco a pontuação máxima. Por sua vez, para o instrumento Survey of 

Perceived Organizational Support (SPOS), a média foi de 2,7 tanto na EBSERH 

quanto na UFPR, com desvio padrão de um. Essa variável apresentou uma 

variabilidade maior, sendo a mínima de um e a máxima de cinco. A TABELA 10 foi 

calculada com base no teste de comparação não paramétrica de Wilcoxon-Mann-

Whiteny e apresenta a comparação dos valores dos instrumentos em relação ao 

vínculo. 

De acordo com os dados da TABELA 10, é possível concluir que não houve 

diferença significativa nos níveis de comprometimento organizacional ou no suporte 

organizacional percebido (p-valor <0,05) em relação ao vínculo institucional, uma 

vez que o p-valor tanto do KUT (p-valor = 0,056) quanto do SPOS (p-valor = 0,783) é 

maior que 0,05.  

 
TABELA 10 - COMPARAÇÃO DAS MÉDIAS DOS INSTRUMENTOS POR VÍNCULO 

 

Variáveis 
EBSERH UFPR 

p-valor Média Mediana Média Mediana 
KUT média 4,4 4,3 4,5 4,5 0,056 

SPOS média 2,7 2,8 2,7 2,9 0,783 
 

FONTE: A Autora (2021). 
NOTA: Teste de comparação não paramétrica de Wilcoxon-Mann-Whiteny. 
NOTA: *Indica significância estatística (p-valor <0,05). 

 

Os dados da FIGURA 2 demonstram que, mesmo com diferenças entre os 

profissionais das duas instituições, as categorias com as maiores frequências são as 

mesmas. 
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FIGURA 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES DOS INSTRUMENTOS POR VÍNCULO 
 

 
 

FONTE: A Autora (2021). 
 

Conforme o teste de comparação múltipla de Kruskal Wallis, quando 

comparados os níveis de escolaridade, não foi encontrada diferença 

estatisticamente significativa entre os valores obtidos para o instrumento KUT (p-

valor = 0,085) e para o instrumento SPOS (p-valor = 0,346). Logo, a escolaridade 

não configura variável diferencial para a avaliação do comprometimento 

organizacional e do suporte organizacional percebido.  

O KUT foi avaliado com maior média (M=4,7 em uma escala de um a cinco) 

pelos profissionais com pós-doutorado e avaliado com média menor pelos 

trabalhadores com especialização (M=4,3 em uma escala de um a cinco). Os 

profissionais com ensino médio completo e com doutorado apresentaram média 

igual a 4,6, enquanto os de ensino superior e mestrado apresentaram média igual a 

4,4. Enquanto isso, O SPOS foi avaliado com maior média (M=3,5 em uma escala 

de um a cinco) pelos trabalhadores com pós-doutorado e avaliado com média menor 

pelos profissionais com ensino superior (M=2,5 em uma escala de um a cinco). Os 

profissionais com ensino médio completo, mestrado e doutorado mantiveram média 

igual a 2,8 (em uma escala de um a cinco). Tais dados podem ser observados na 

TABELA 11. 
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TABELA 11 - COMPARAÇÃO DAS MÉDIAS DOS INSTRUMENTOS POR ESCOLARIDADE 
 

ESCOLARIDADE KUT Média p-valor SPOS Média p-valor Média Mediana Média Mediana 
Ens. médio completo 4,6 4,8 

0,085 

2,8 3,0 

0,346 

Ensino superior 4,4 4,5 2,5 2,6 
Especialização 4,3 4,3 2,7 2,8 

Mestrado 4,4 4,5 2,8 2,9 
Doutorado 4,6 4,5 2,8 2,6 

Pós-Doutorado 4,7 4,8 3,5 3,5 
 

FONTE: A Autora (2021). 
NOTA: Teste de comparação não paramétrica de Kruskal wallis. 
NOTA: *Indica significância estatística (p-valor <0,05). 
 
 

A FIGURA 3 demonstra graficamente que as distribuições dos dados são 

simétricas, o que justifica a ausência de diferença significativa na testagem. 

 
FIGURA 3 - DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS POR ESCOLARIDADE 

 

 
 

FONTE: A Autora (2021). 
 

De acordo com o teste de comparação não paramétrica de Wilcoxon-Mann- 

Whiteny, as respostas obtidas tanto para a variável KUT (p-valor = 0,458) quanto 

para a variável SPOS (p-valor = 0,235) não apresentaram diferença estatisticamente 

significativa entre os homens e mulheres. Esse resultado indica que, mesmo que 

haja diferença numérica nas médias ou medianas, este não é um padrão que se 

seria encontrado, caso o estudo fosse replicado em amostras maiores ou na 

população inteira.  

A média para o instrumento de mensuração KUT avaliado tanto pelos 

homens quanto pelas mulheres ficou em 4,4, considerando uma escala de um a 
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cinco. Já, em relação ao instrumento de mensuração SPOS, a média ficou em 2,9 

para os homens, em uma escala de um a cinco e 2,7 para as mulheres, 

considerando uma escala de um a cinco, conforme demonstram os dados da 

TABELA 12. 

 
TABELA 12 - COMPARAÇÃO DAS MÉDIAS DOS INSTRUMENTOS POR GÊNERO 

 

Variáveis Homens  Mulheres  p-valor Média Mediana Média Mediana 
KUT média 4,4 4,5 4,4 4,3 0,458 

SPOS média 2,9 2,8 2,7 2,9 0,235 
 

FONTE: A Autora (2021). 
NOTA: Teste de comparação não paramétrica de Wilcoxon-Mann-Whiteny. 
NOTA: *Indica significância estatística (p-valor<0,05). 

 

Os dados da FIGURA 4 demonstram graficamente que as distribuições dos 

dados são simétricas, o que justifica a ausência de diferença significativa na 

testagem. 

 
FIGURA 4 - DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS POR GÊNERO 

 

 
 

FONTE: A Autora (2021). 
 

Considerando o teste de associação de qui-quadrado, observa-se 

associação estatisticamente significativa entre o gênero (p-valor <0,001) e a 

escolaridade (p-valor <0,001), em relação ao vínculo. Entre os trabalhadores da 

UFPR, há percentual maior de mestres (30,5%), doutores (11,9%) e pós doutores 

(2,0%), em comparação à EBSERH que, apresenta para os mesmos grupos, 
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respectivamente, os percentuais de 18,6% para mestres, 4,4% para doutores e 0,5% 

para pós doutores. Por sua vez, entre os profissionais da EBSERH encontrou-se 

maiores percentuais de profissionais com ensino médio completo (9,3%), ensino 

superior (14,7%) e especialização (52,5%), em comparação à UFPR que, para os 

mesmos grupos apresenta, respectivamente, os percentuais de 2,6% para ensino 

médio completo, 5,3% para ensino superior e 47,7% para especialização. Tais 

informações podem ser observadas na TABELA 13. 

 
TABELA 13 - ASSOCIAÇÃO ENTRE GÊNERO, ESCOLARIDADE E VÍNCULO 

 

 EBSERH UFPR p-valor 
Freq. % Freq. %  

GÊNERO - - - - 
<0,001* Homens 47 23,2% 35 23,2% 

Mulheres 156 76,8% 116 76,8% 
ESCOLARIDADE  - - - - 

<0,001* 

Ens. médio completo 19 9,3% 4 2,6% 
Ensino superior 30 14,7% 8 5,3% 
Especialização  107 52,5% 72 47,7% 

Mestrado  38 18,6% 46 30,5% 
Doutorado  9 4,4% 18 11,9% 
Pós Doc 1 0,5% 3 2,0% 

 
FONTE: A Autora (2021). 
NOTA: Teste de associação estatística qui-quadrado. 
NOTA: *Indica significância estatística (p-valor <0,05). 

 

Por meio do teste de associação de qui-quadrado, é constatada a 

associação estatisticamente significativa entre as variáveis ‘área de atuação’ e 

‘tempo de trabalho’ (p-valor <0,001). É constatada a tendência de associação em 

que os profissionais com menos tempo de trabalho na instituição são os de vínculo 

EBSERH, sendo 11,3% no grupo ‘até um ano’, 52% no grupo ‘de 1 a 3 anos’ e 

30,4% no grupo ‘de 4 a 5 anos’. Por sua vez, os profissionais com mais tempo de 

trabalho concentram-se no vínculo UFPR, sendo de 19,2% no grupo de ‘6 a 10 

anos” e 70,2% no grupo de ’11 ou mais anos’, conforme dados da TABELA 14. 
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TABELA 14 - ASSOCIAÇÃO ENTRE ÁREA DE ATUAÇÃO, TEMPO DE TRABALHO E VÍNCULO 
 

VARIÁVEIS EBSERH UFPR p-valor 
Freq. % Freq. %  

ÁREA DE ATUAÇÃO - - - - 

0,646 Administrativo 61 29,9% 39 25,8% 
Assistencial 108 52,9% 87 57,6% 

Médico 35 17,2% 25 16,6% 
TEMPO DE TRABALHO - - - - 

<0,001* 

Até 1 ano 23 11,3% 2 1,3% 
De 1 a 3 anos 106 52,0% 11 7,3% 
De 4 a 5 anos 62 30,4% 3 2,0% 

De 6 a 10 anos 9 4,4% 29 19,2% 
11 ou mais anos 4 2,0% 106 70,2% 

 
FONTE: A Autora (2021). 
NOTA: Teste de associação estatística qui-quadrado. 
NOTA: *Indica significância estatística (p-valor <0,05). 
LEGENDA: Freq.=número de vezes que um mesmo valor de variável se repetiu. 

 

A análise de correlação entre as variáveis quantitativas foi realizada com 

base no coeficiente de correlação de Spearman. A relação entre a idade e entre as 

medidas dos instrumentos de medição utilizados (SPOS e KUT), apresentou 

significância estatística: idade correlacionada ao SPOS apresentou p-valor = 0,006 e 

idade em correlação ao KUT apresentou p-valor = 0,000. Quando avaliados os 

instrumentos, a correlação entre eles apresentou coeficiente de correlação de 

Spearman = 0,364. Observa-se, assim, que a correlação entre os instrumentos é 

fraca, apesar das correlações (p-valor <0,05) indicarem que há algum nível de 

linearidade na relação entre o SPOS e o KUT. Isso significa que a variável KUT 

poderia ser usada para compreender características da distribuição esperada da 

variável SPOS, apesar das magnitudes entre elas serem muito fracas, além da baixa 

relação conjunta entre as variáveis comparadas, de acordo com os dados da 

TABELA 15. 
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TABELA 15 - ANÁLISE DE CORRELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS 
 

Variáveis Idade KUT  
média 

SPOS 
média 

Idade 
Coeficiente de Correlação (rho) 1,000 0,191** 0,147** 

p-valor . 0,000 0,006 
n 355 355 355 

KUT média 
Coeficiente de Correlação (rho) 0,191** 1,000 0,364** 

p-valor 0,000 . 0,000 
n 355 355 355 

SPOS média 
Coeficiente de Correlação (rho) 0,147** 0,364** 1,000 

p-valor 0,006 0,000 . 
n 355 355 355 

 
FONTE: A Autora (2021). 
NOTA: Teste de correlação de Spearman. 
NOTA: *Indica significância estatística (p-valor <0,05); **p-valor <0,01. 
LEGENDA: n=número de dados de uma população; rho= coeficiente de correlação de Spearman. 

 

A FIGURA 5 visa demonstrar as correlações já apresentadas. Mesmo com 

situações claras da total ausência de correlação, também há situações com 

correlações fracas, onde é possível visualizar pequenos padrões. 

 
FIGURA 5 - MATRIZ DE CORRELAÇÕES DAS VARIÁVEIS QUANTITATIVAS 

 

 
 

FONTE: A Autora (2021). 
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De acordo com o teste de comparação múltipla de Kruskal Wallis, não foi 

encontrada diferença estatisticamente significativa entre os valores obtidos nos 

instrumentos KUT (p-valor = 0,529) e SPOS (p-valor = 0,397), quando comparadas 

as áreas de atuação ‘administrativa’, ‘assistencial’ e ‘médica’. Isso significa que não 

há variação considerável entre as avaliações realizadas pelas três áreas de atuação. 

Tal conclusão pode ser constatada, se comparadas as médias encontradas no 

instrumento KUT e SPOS por área de atuação. Em relação ao KUT, para a área 

administrativa, M=4,4, área assistencial, M=4,4 e para a área médica, M=4,3. Não 

obstante, no que tange ao instrumento SPOS, para a área administrativa, M=2,7, 

para a área assistencial, M=2,7 e para a área médica, M=2,9. Os cálculos são 

demonstrados na TABELA 16. 

 
TABELA 16 - COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DOS INSTRUMENTOS POR ÁREA DE 

ATUAÇÃO 
 

ÁREA DE ATUAÇÃO KUT média 
Média DP Mediana IIQ p-valor 

Administrativo 4,4 0,7 4,5 1,0 
0,529 Assistencial  4,4 0,5 4,5 1,0 

Médico 4,3 0,6 4,3 1,0 

ÁREA DE ATUAÇÃO SPOS média 
Média DP Mediana IIQ p-valor 

Administrativo 2,7 1,0 2,8 1,2 
0,397 Assistencial 2,7 1,0 2,9 1,2 

Médico 2,9 1,1 3,0 2,0 
 
FONTE: A Autora (2021). 
NOTA: Teste de comparação múltipla de Kruskal Wallis. 
NOTA: *Indica significância estatística (p-valor <0,05). 
LEGENDA: DP=desvio padrão; IIQ=intervalo interquartil. 

 
A FIGURA 6 tem o objetivo de demonstrar graficamente que as distribuições 

dos dados são simétricas, o que justifica a ausência de diferença significativa na 

testagem. 
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FIGURA 6 - DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS POR ÁREA DE ATUAÇÃO 
 

 
 

FONTE: A Autora (2021). 
 

Na comparação múltipla entre as categorias de tempo de trabalho dos 

profissionais, ambos os instrumentos apresentaram diferença estatisticamente 

significativa, ou seja, o que significa que os valores médios de KUT (p-valor = 0,005) 

e de SPOS (p-valor <0,001) diferem entre os participantes de diferentes tempos de 

trabalho. A TABELA 17 apresenta as testagens dos valores dos resultados dos 

instrumentos aplicados, quando comparados entre as diferentes categorias de 

tempo de trabalho dos participantes. Os cálculos foram realizados com base no teste 

de comparação múltipla de Kruskal Wallis. 

 
TABELA 17 - COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DOS INSTRUMENTOS POR TEMPO DE 

TRABALHO 
 

Tempo de trabalho KUT média 
Média DP Mediana IIQ p-valor 

até 1 ano 4,4 0,5 4,5 0,8 

0,005* 
de 1 a 3 anos 4,3 0,6 4,0 0,9 

4 a 5 anos 4,4 0,7 4,5 1,0 
6 a 10 anos 4,4 0,6 4,3 1,0 

11 ou mais anos 4,6 0,5 4,8 1,0 

Tempo de trabalho SPOS média 
Média DP Mediana IIQ p-valor 

até 1 ano 3,6 1,0 3,4 1,4 

<0,001* 
de 1 a 3 anos 2,6 1,0 2,8 1,3 

4 a 5 anos 2,6 1,1 2,8 1,6 
6 a 10 anos 2,6 0,8 2,6 1,0 

11 ou mais anos 2,8 1,1 2,9 1,4 
 
FONTE: A Autora (2021). 
NOTA: Teste de comparação múltipla de Kruskal Wallis. 
NOTA: *Indica significância estatística (p-valor <0,05). 
LEGENDA: DP=desvio padrão; IIQ=intervalo interquartil. 

 

A FIGURA 7 demonstra graficamente que a diferença não é evidente entre 

as categorias de tempo de trabalho, ou seja, as diferenças apresentam magnitudes 
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muito pequenas. Para identificar quais categorias diferem, aplicou-se a comparação 

pareada entre as categorias. 

 
FIGURA 7 - DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS POR TEMPO DE TRABALHO 

 

 
 

FONTE: A Autora (2021). 
 

Quando comparadas de maneira pareada, segundo a metodologia de teste 

de comparação não paramétrica de Wilcoxon-Mann-Whiteny com ajuste de 

Bonferroni, observa-se que concernente ao instrumento KUT, apenas as categorias 

de tempo de trabalho “de 1 a 3 anos” (média de pontuação 4,3)  e “11 anos ou mais” 

(média de pontuação 4,6) diferem entre si de maneira estatisticamente significativa, 

ou seja, os trabalhadores com tempo de trabalho ‘de 1 a 3 anos’ apresentam médias 

de avaliação do KUT significativamente menores, em comparação àqueles com o 

maior tempo de trabalho, ou seja, categoria ‘de 11 ou mais anos’. A TABELA 18 

apresenta as comparações pareadas com ajuste de Bonferroni de médias de KUT 

por categorias de tempo de trabalho dos participantes. 
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TABELA 18 - COMPARAÇÕES PAREADAS DO INSTRUMENTO KUT POR TEMPO DE TRABALHO 
 

Amostra 1 / Amostra 2 Estatística 
do teste Erro Padrão Estatística do 

teste Padrão p-valor 

Até 1 ano / De 1 a 3 anos 16,527 21,934 0,753 0,451 
De 1 a 3 anos / De 4 a 5 anos -28,524 15,400 -1,852 0,064 

De 1 a 3 anos / De 6 a 10 anos -29,100 18,588 -1,566 0,117 
De 1 a 3 anos / 11 ou mais anos -50,170 13,221 -3,795 <0,001* 

Até 1 ano / De 4 a 5 anos -11,997 23,428 -0,512 0,609 
Até 1 ano / De 6 a 10 anos -12,573 25,636 -0,490 0,624 

Até 1 ano / 11 ou mais anos -33,643 22,057 -1,525 0,127 
De 4 a 5 anos / De 6 a 10 anos -0,576 20,329 -0,028 0,977 
De 4 a 5 anos / 11 ou mais anos -21,646 15,574 -1,390 0,165 

De 6 a 10 anos / 11 ou mais anos -21,070 18,732 -1,125 0,261 
 
FONTE: A Autora (2021). 
NOTA: Teste de comparação não paramétrica de Wilcoxon-Mann-Whiteny com ajuste de Bonferroni. 
NOTA: *Indica significância estatística (p-valor <0,05). 

 

Por seu turno, segundo a metodologia de teste de comparação não 

paramétrica de Wilcoxon-Mann-Whiteny com ajuste de Bonferroni aplicado para o 

instrumento SPOS, demonstrou mais diferenças entre categorias de tempo. Os 

trabalhadores com menos tempo de trabalho (até 1 ano), apresentam uma média 

para o instrumento de 3,6. Estes trabalhadores apresentam uma média mais alta, 

diferindo significativamente de todas as demais categorias de tempo de trabalho. As 

demais categorias apresentaram valores médios inferiores no instrumento SPOS: (i) 

‘de 1 a 3 anos’ (média: 2,6 e p-valor <0,001); (ii) ‘de 4 a 5 anos’ (média: 2,6 e p-valor 

<0,001); (iii) ‘de 6 a 10 anos’ (média 2,6 e p-valor = 0,002); (iv); ‘11 anos ou mais’ 

(média: 2,8 e p-valo r= 0,008). A TABELA 19 apresenta as comparações pareadas 

com ajuste de Bonferroni de médias de SPOS por categorias de tempo de trabalho 

dos participantes. 
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TABELA 19 - COMPARAÇÕES PAREADAS DO INSTRUMENTO SPOS POR TEMPO DE 
TRABALHO 

 
Amostra 1 / Amostra 2 Estatística 

do teste Erro Padrão Estatística do 
teste Padrão p-valor 

Até 1 ano / De 1 a 3 anos -0,725 19,136 -0,038 0,970 
De 1 a 3 anos / De 4 a 5 anos -0,804 15,855 -0,051 0,960 

De 1 a 3 anos / De 6 a 10 anos -22,638 13,611 -1,663 0,096 
de 1 a 3 anos-11 ou mais anos 97,700 22,581 4,327 <0,001* 

Até 1 ano / De 4 a 5 anos 0,079 20,929 0,004 0,997 
Até 1 ano / De 6 a 10 anos -21,913 19,285 -1,136 0,256 

Até 1 ano / 11 ou mais anos 96,975 26,392 3,674 <0,001* 
De 4 a 5 anos / De 6 a 10 anos -21,834 16,034 -1,362 0,173 
De 4 a 5 anos / 11 ou mais anos 96,895 24,119 4,017 <0,001* 

De 6 a 10 anos / 11 ou mais anos 75,062 22,708 3,306 0,001* 
 
FONTE: A Autora (2021). 
NOTA: Teste de comparação não paramétrica de Wilcoxon-Mann-Whiteny com ajuste de Bonferroni. 
NOTA: *Indica significância estatística (p-valor <0,05). 

 

O modelo de regressão linear simples apresentou significância estatística (p-

valor <0,001), indicando que há regressão entre as variáveis KUT e SPOS. O 

modelo da variável independente SPOS tem a capacidade de explicar 14,4% da 

variabilidade dos dados de KUT, sendo os coeficientes da variável independente e 

da constante estatisticamente diferentes de zero e, dessa maneira, úteis para 

predizer a variável dependente. A partir do modelo, a cada unidade a mais na 

pontuação de SPOS espera-se um aumento de 0,217 unidades a mais nos valores 

do instrumento KUT. Tais informações podem ser consideradas na TABELA 20. 

 
TABELA 20 - MODELO DE REGRESSÃO SIMPLES PARA O INSTRUMENTO KUT 

 
Variável dependente: 

KUT 
Coeficientes Modelo  

B Erro t p-valor Z  p-valor R² 
(Constante) 3,807 0,082 46,49 <0,001* 59,24 <0,001* 0,144 

SPOS 0,217 0,028 7,69 <0,001*    
 
FONTE: A Autora (2021). 
NOTA: P-valorª corresponde ao teste t de significância dos coeficientes; p-valorᵇ corresponde ao teste 
f de significância do modelo de regressão. 
NOTA: *Indica significância estatística (p-valor<0,05). 
LEGENDA: B = coeficiente; t = teste de significância; Z = estatística calculada; R² = coeficiente de 
determinação do modelo. 

 

O modelo de regressão linear simples para a variável dependente SPOS 

representa o modelo inverso ao apresentado na TABELA 21 e também apresentou 

resultado estatisticamente significativo. O valor coeficiente de determinação do 

modelo é igual ao modelo de regressão simples para o instrumento KUT (R²=0,144). 
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Logo, considerando a relação conjunta entre as variáveis KUT e SPOS, constata-se 

que uma variável é capaz de explicar 14,4% da variabilidade da outra. Quanto ao 

coeficiente, a cada uma unidade a mais no instrumento KUT, espera-se um aumento 

de 0,661 unidade na variável SPOS, conforme demonstram os dados da TABELA 

29. 

 
TABELA 21 - MODELO DE REGRESSÃO SIMPLES PARA O INSTRUMENTO SPOS 

 
Variável dependente: 

KUT 
Coeficientes Modelo  

B Erro t p-valor Z  p-valor R² 
(Constante) -0,195 0,082 -0,512 0,609 59,24 <0,001* 0,144 

SPOS 0,661 0,028 7,697 <0,001*    
 
FONTE: A Autora (2021). 
NOTA: P-valorª corresponde ao teste t de significância dos coeficientes; p-valorᵇ corresponde ao teste 
f de significância do modelo de regressão. 
NOTA: *Indica significância estatística (p-valor<0,05). 
LEGENDA: B = coeficiente; t = teste de significância; Z = estatística calculada; R² = coeficiente de 
determinação do modelo. 

 

Para identificar a relação das variáveis descritivas e de características de 

trabalho, foi aplicado modelo de regressão linear múltiplo dessas características 

sobre a variável dependente instrumento aplicado, construindo-se um modelo para 

cada instrumento. O modelo de regressão múltiplo para a variável dependente KUT 

apresentou um p-valor do modelo no limite da significância estatística (p-valor = 

0,049), já que o arredondamento seria igual a 5%. Porém, considerando o modelo 

estatisticamente significativo, o mesmo teria a capacidade de explicar apenas 4,9% 

da variabilidade dos resultados de KUT e apenas o coeficiente da constante difere 

de zero. Logo, ao aplicar esse modelo para predição, não é possível identificar a 

capacidade de explicação das variáveis independentes sobre a variável dependente. 

Na TABELA 22 são apresentados os resultados para o modelo da variável de KUT, 

regredida por um modelo hierárquico construído pela autora, com base na 

proximidade de cada variável em relação à variável mensurada pelo instrumento. 
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TABELA 22 - MODELO DE REGRESSÃO MÚLTIPLA PARA O INSTRUMENTO KUT 
 

Variável dependente: 
KUT 

Coeficientes Modelo  
B Erro t p-valorª Z  p-valorᵇ R² 

(Constante) 4,009 0,198 20,19 <0,001* 2,97 0,008* 0,049 
Vínculo  -0,061 0,099 -0,62 0,537    

Área de Atuação 0,003 0,048 0,07 0,946    
Tempo de Trabalho 0,074 0,039 1,93 0,054    

Escolaridade -0,031 0,033 -0,95 0,345    
Gênero 0,000 0,073 -0,005 0,996    
Idade 0,008 0,004 1,96 0,051    

 
FONTE: A Autora (2021). 
NOTA: P-valorª corresponde ao teste t de significância dos coeficientes; p-valorᵇ corresponde ao teste 
f de significância do modelo de regressão. 
NOTA: *Indica significância estatística (p-valor<0,05). 
LEGENDA: B=coeficiente; t=teste de significância; Z=estatística calculada; R²=coeficiente de 
determinação do modelo. 

 

O resultado da regressão linear múltipla da variável dependente SPOS foi 

estatisticamente significativa (p-valor = 0,054), ou seja, o conjunto das variáveis 

independentes tem a capacidade de explicar 5,4% da variabilidade do SPOS. 

Apresentaram coeficientes estatisticamente significativos as variáveis a constante (p-

valor <0,001*), o tempo de trabalho (0,0021) e a idade do trabalhador (p-valor 

<0,001*). Para cada uma categoria a mais de tempo de trabalho, espera-se que haja 

uma diminuição de 0,155 unidades no SPOS e a cada um ano de idade espera-se 

um aumento de 0,026 unidades no resultado do instrumento. Tais informações 

podem ser observadas na TABELA 23. 

 
TABELA 23 - MODELO DE REGRESSÃO MÚLTIPLA PARA O INSTRUMENTO SPOS 

 
Variável dependente:  

SPOS 
Coeficientes Modelo  

B Erro t p-valor Z  p-valor R² 
(Constante) 1,717 0,345 4,97 <0,001* 3,31 0,003* 0,054 

Vínculo empregatício 0,131 0,173 0,76 0,448    
Área de Atuação 0,060 0,083 0,72 0,470    

Tempo de Trabalho -0,155 0,067 -2,31 0,021*    
Escolaridade 0,073 0,058 1,26 0,209    

Gênero -0,169 0,128 -1,32 0,187    
Idade 0,026 0,007 3,77 <0,001*    

 
FONTE: A Autora (2021). 
NOTA: P-valorª corresponde ao teste t de significância dos coeficientes; p-valorᵇ corresponde ao teste 
f de significância do modelo de regressão. 
NOTA: *Indica significância estatística (p-valor<0,05). 
LEGENDA: B=coeficiente; t=teste de significância; Z=estatística calculada; R²=coeficiente de 
determinação do modelo. 
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4.4 ANÁLISES FATORIAIS DOS INSTRUMENTOS DE MENSURAÇÃO 

 

A validação dos instrumentos de mensuração utilizados no presente estudo 

é importante para que se verifique se cada item da escala contribui 

significativamente para a avaliação da percepção do suporte organizacional e do 

comprometimento organizacional.  

A análise fatorial é utilizada para investigar os padrões ou relações latentes 

para um número grande de variáveis e determinar se a informação pode ser 

resumida a um conjunto menor de fatores (MATOS; RODRIGUES, 2019).  Urbina 

(2007, p. 176) afirma que, por meio da análise fatorial é possível “reduzir o número 

de dimensões necessárias para se descrever dados derivados de um grande 

número de medidas”. De acordo com Paschoal e Tamayo (2004), para a validação 

de um instrumento de pesquisa deve ser realizada a análise fatorial da escala, 

possibilitando a divisão do instrumento em fatores (dimensões) e a identificação das 

variáveis representativas do instrumento. 

Ambos os instrumentos utilizados nesta pesquisa, tanto o Survey of 

Perceived Organizational Support (SPOS) e quanto o Klein et al., Unidimensional, 

Target-free measure (KUT) já foram validados internacionalmente (EISENBERGER 

et al. (1986), EISENBERGER; FASOLO; DAVIS-LAMASTRO (1990); 

EISENBERGER et al. (1997); SHORE; TETRICK (1991); RHOADES; 

EISENBERGER (2002); KLEIN et al., 2014; MAI et al., 2016; COLLEDANI et al., 

2018; PROCHÁZKA et al., 2019). As análises fatoriais que se seguirão visam a 

validação em âmbito nacional dos referidos instrumentos. 

Neste estudo, foram realizadas tanto análises fatoriais exploratórias quanto 

análises fatoriais confirmatórias de ambos os instrumentos. A análise fatorial 

exploratória é uma técnica dentro da análise fatorial, cujo objetivo é identificar as 

relações subjacentes entre as variáveis medidas (HONGYU, 2018). Por sua vez, a 

análise fatorial confirmatória é um caso especial de uma técnica mais ampla, 

denominada modelagem de equações estruturais (LOPES, 2005; MALHOTRA, 

2002). Nela, busca-se descrever os relacionamentos existentes entre dois tipos de 

variável: as latentes, definidas como um conceito hipotetizado e não observado, do 

qual se pode aproximar apenas através de variáveis observáveis ou mensuráveis e 
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manifestas ou indicadores, que consistem em valores observados e que são usados 

como medida de um conceito ou construto (LOPES, 2005). 

 

4.4.1 Análise fatorial exploratória do instrumento de mensuração do 

comprometimento organizacional - KUT 

  

O instrumento de mensuração do comprometimento organizacional utilizado 

neste estudo foi o Klein et al., Unidimensional, Target-free measure (KUT). Este 

instrumento foi desenvolvido pelos autores Klein et al. (2014) e é composto 

originalmente por quatro questões com opções de respostas que seguem a escala 

Likert de cinco pontos. 

A TABELA 24 demonstra as medidas iniciais obtidas para adequação do 

instrumento KUT. De acordo com os cálculos, o valor do determinante da matriz de 

correlação é igual a 0,095. Conforme o teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 

adequação de amostragem, utilizado para identificar se um determinado modelo 

de análise fatorial é adequadamente ajustado aos dados, testando a consistência 

geral dos dados, quanto mais próximo de um é o valor do determinante da matriz de 

correlação, melhor é o resultado. Por sua vez, em relação à compactação dos 

padrões das correlações, o valor de 0,5 é considerado o valor mínimo aceitável, 

sendo desejável que se obtenha valores entre 0,5 e 1,0. (FIELD, 2009). 

Considerando que foi obtido o valor de 0,827, é possível afirmar que os resultados 

são considerados confiáveis. Além disso, o teste de esfericidade de Bartlett, usado 

para verificar se a matriz de correlação da população é uma matriz identidade onde 

cada variável se correlaciona perfeitamente com ela própria, apresentou p-valor 

<0,001, ou seja, considerado estatisticamente significativo. Portanto, a aplicação de 

análise fatorial se mostra apropriada aos dados. 
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TABELA 24 – MEDIDAS DE ADEQUAÇÃO DA ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA - KUT 
 

Medidas de Adequação 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem (KMO) 0,827 
Determinante 0,095 
Teste de esfericidade de Bartlett (p-valor) <0,001* 

 
FONTE: A Autora (2021). 
NOTA: Teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). 
NOTA: Teste de esfericidade de Bartlett.  
NOTA: *Indica significância estatística (p-valor<0,05). 

 

A análise de componentes principais e a análise fatorial são técnicas 

multivariadas de modelagem da covariância, por meio da transformação linear das 

variáveis originais em um conjunto significativamente menor de componentes não 
correlacionados que explicam a maior parte da variabilidade dos dados. Partindo do 

pressuposto de que, pelo método análise de componentes principais e a análise 

fatorial, o valor inicial da variância em comum é sempre um, a TABELA 25 apresenta 
a distribuição da extração das comunalidades ou variâncias em comum. 

 
TABELA 25 – DISTRIBUIÇÃO DAS VARIÂNCIAS EM COMUM (COMUNALIDADES) - KUT 
 

Comunalidades Inicial Extração 
@1.QuocomprometidovocestcomainstituioCHCUFPR 1,000 0,787 

@2.AtquepontovocseimportacomainstituioCHCUFPR 1,000 0,736 

@3.QuodedicadovocinstituioCHCUFPR 1,000 0,796 

@4.Atquepontovocescolheuestarcomprometidocominstitui 1,000 0,713 
 
FONTE: A Autora (2021). 
NOTA: Método de extração: análise de componente principal. 

 

A TABELA 26 apresenta as informações dos autovalores, percentual da 

variância explicada pelos componentes e a quantidade de componentes em que é 
possível agrupar os itens do instrumento. No caso do instrumento KUT, pelo critério 

de autovalores, que seleciona apenas aqueles em que o autovalor total seja superior 

a um, um componente ou um fator é o suficiente para agrupar os itens do 
instrumento e, com isso, garantir um percentual de variância explicada de 75,81%, 

ou seja, um fator é capaz de explicar mais de 75% da variância dos resultados. É 

possível concluir que todas as perguntas do instrumento KUT apresentaram valores 
de variância comum superiores a 70%, ou seja, todas as perguntas compartilham, 

ao menos, de 70% da variância comum ou compartilhada do instrumento. 
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TABELA 26 – VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA - KUT 
 

Componente 
Autovalores iniciais 

Total % de variância % cumulativa 
1 3,032 75,811 75,811 
2 0,389 9,728 85,539 
3 0,347 8,672 94,211 
4 0,232 5,789 100,000 

 
FONTE: A Autora (2021). 

 
A matriz de componentes apresenta as cargas fatoriais, que representam a 

correlação simples entre as variáveis e os fatores. A fim de identificar a qual 

componente determinado item pertence, espera-se uma alta carga fatorial. No caso 

do instrumento de mensuração KUT, todos os itens estão adequadamente alocados 

em uma única componente, já que cada componente da matriz de componentes 

apresentou valor acima de 0,845. Logo, o instrumento é composto por um único fator 

e todos os itens devem ser mantidos, já que os valores são consideravelmente altos. 

Conclui-se, ainda, que as questões do referido instrumento não precisam ser 

organizadas de maneira separada, como se houvesse diferentes constructos dentro 

do mesmo instrumento de mensuração. Tais informações podem ser observadas na 

TABELA 27. 

 
TABELA 27 – MATRIZ DE COMPONENTES - KUT 
 

Matriz de componentes Componente 
1.QuocomprometidovocestcomainstituioCHCUFPR 0,887 

2.AtquepontovocseimportacomainstituioCHCUFPR 0,858 

3.QuodedicadovocinstituioCHCUFPR 0,892 

4.Atquepontovocescolheuestarcomprometidocominstitui 0,845 
 
FONTE: A Autora (2021). 
NOTA: Método de extração: análise de componente principal. 
 

4.4.2 Análise fatorial exploratória do instrumento de mensuração do suporte 

organizacional percebido - SPOS 

 

Conforme cálculos realizados, o valor do determinante da matriz de 

correlação é igual a 0,006. Conforme o teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 

adequação de amostragem, utilizado para identificar se um determinado modelo 
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de análise fatorial é adequadamente ajustado aos dados, testando a consistência 

geral dos dados, quanto mais próximo de um é o valor do determinante da matriz de 

correlação, melhor é o resultado. Por sua vez, em relação à compactação dos 

padrões das correlações, o valor de 0,5 é considerado o valor mínimo aceitável, 

sendo desejável que se obtenha valores entre 0,5 e 1,0. (FIELD, 2009). 

Considerando que foi obtido o valor de 0,919, é possível afirmar que os resultados 

são considerados confiáveis, além de demonstrar que é possível realizar as 

extrações fatoriais. O teste de esfericidade de Bartlett, usado para verificar se a 

matriz de correlação da população é uma matriz identidade onde cada variável se 

correlaciona perfeitamente com ela própria, apresentou p-valor <0,001, o que indica 

que é considerado estatisticamente significativo. Portanto, a aplicação de análise 

fatorial se mostra apropriada aos dados. A TABELA 28 apresenta as medidas iniciais 

obtidas para adequação do instrumento de mensuração SPOS. 

 
TABELA 28 – MEDIDAS DE ADEQUAÇÃO DA ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA - SPOS 
 

Medidas de Adequação 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem (KMO) 0,919 
Determinante 0,006 
Teste de esfericidade de Bartlett (p-valor) <0,001* 

 
FONTE: A Autora (2021). 
NOTA: Teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). 
NOTA: Teste de esfericidade de Bartlett.  
NOTA: *Indica significância estatística (p-valor<0,05). 

 

A análise de componentes principais e a análise fatorial são técnicas 

multivariadas de modelagem da covariância, por meio da transformação linear das 
variáveis originais em um conjunto significativamente menor de componentes não 

correlacionados que explicam a maior parte da variabilidade dos dados. Os valores 

de extração do instrumento de mensuração SPOS variaram entre 0,526 e 0,727. 
Logo, é possível verificar que os itens compartilham, ao menos, 50% da variância 

comum, demonstrando bom poder de explicação. Como todas as perguntas as 

extrações apresentaram valores acima do mínimo aceitável, sendo o mínimo 0,50 
(SCHAWB, 2007), não há necessidade de remover nenhum dos itens que compõem 

o instrumento. Partindo do pressuposto de que, pelo método 

análise de componentes principais e a análise fatorial, o valor inicial da variância em 
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comum é sempre 1, a TABELA 29 apresenta a distribuição da extração das 
comunalidades ou variâncias em comum. 

 
TABELA 29 – DISTRIBUIÇÃO DAS VARIÂNCIAS EM COMUM (COMUNALIDADES) - SPOS 
 

Comunalidades Inicial Extração 
@1.AinstituioCHCUFPRvalorizaaminhacontribuioparaos 1,000 0,727 

@2.AinstituioCHCUFPRnoreconhecequalqueresforoextra 1,000 0,521 

@3.AinstituioCHCUFPRignorariaqualquerreclamaoqueeuf 1,000 0,588 

@4.AinstituioCHCUFPRrealmentesepreocupacomomeubemes 1,000 0,667 

@5.Mesmoqueeufizesseomelhortrabalhopossvelainstitui 1,000 0,665 

@6.AinstituioCHCUFPRsepreocupacomaminhasatisfaocom 1,000 0,637 

@7.AinstituioCHCUFPRdemonstrapoucapreocupaocomigo 1,000 0,526 

@8.AinstituioCHCUFPRvalorizaasminhasrealizaesnotrab 1,000 0,716 

 
FONTE: A Autora (2021). 
NOTA: Método de extração: análise de componente principal. 

 

No caso do instrumento de mensuração SPOS, pelo critério de autovalores, 
que seleciona apenas aqueles em que o autovalor total seja superior a um, um 

componente ou um fator é o suficiente para agrupar os itens do instrumento. A 

TABELA 30 apresenta as informações dos autovalores, percentual da variância 
explicada pelos componentes e a quantidade de componentes em que é possível 

agrupar os itens do instrumento de mensuração SPOS. Demonstra, pelos critérios 

de autovalores, que apenas um dos fatores contempla 63,08% de explicação da 
variância total, sendo um fator o indicado para o agrupamento dos itens que 

compõem o instrumento. 

 
TABELA 30 – VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA - SPOS 
 

Componente 
Autovalores iniciais 

Total % de variância % cumulativa 
1 5,047 63,089 63,089 

2 0,845 10,558 73,647 

3 0,488 6,101 79,747 

4 0,469 5,868 85,616 

5 0,347 4,339 89,954 

6 0,295 3,689 93,644 

7 0,280 3,500 97,144 

8 0,229 2,856 100,000 

 
FONTE: A Autora (2021). 
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A matriz de componentes apresenta as cargas fatoriais, que representam a 
correlação simples entre as variáveis e os fatores. A fim de identificar a qual 

componente determinado item pertence, espera-se uma alta carga fatorial. No caso 

do instrumento de mensuração SPOS, todos os itens estão adequadamente 
alocados em uma única componente, já que cada componente da matriz de 

componentes apresentou valor acima de 0,722, o que indica que todos os itens do 

instrumento estão corretamente inseridos dentro do fator proposto pela análise. Tais 
dados podem ser observados na TABELA 31. 

 
TABELA 31 – MATRIZ DE COMPONENTES - SPOS 
 

Matriz de componentes Componente 
@1.AinstituioCHCUFPRvalorizaaminhacontribuioparaos 0,853 

@2.AinstituioCHCUFPRnoreconhecequalqueresforoextra 0,722 

@3.AinstituioCHCUFPRignorariaqualquerreclamaoqueeuf 0,767 

@4.AinstituioCHCUFPRrealmentesepreocupacomomeubemes 0,817 

@5.Mesmoqueeufizesseomelhortrabalhopossvelainstitui 0,815 

@6.AinstituioCHCUFPRsepreocupacomaminhasatisfaocom 0,798 

@7.AinstituioCHCUFPRdemonstrapoucapreocupaocomigo 0,725 

@8.AinstituioCHCUFPRvalorizaasminhasrealizaesnotrab 0,846 

 
FONTE: A Autora (2021).  
NOTA: Método de extração: análise de componente principal. 
 
 

4.4.3 Análise fatorial confirmatória do instrumento de mensuração do 

comprometimento organizacional - KUT 

 

Constam da TABELA 32 os dados da análise fatorial confirmatória do 

instrumento de mensuração do comprometimento organizacional (KUT). O teste qui-

quadrado (X²) apresentou significância estatística (p-valor <0,05), indicando que 

seria adequado o ajuste do modelo de dados, pois é capaz de reproduzir 

suficientemente a covariância da amostra.  

Em relação ao modelo do instrumento KUT, o índice Comparative Fit Index 

(CFI) foi considerado adequada. O valor considerado indicado é aquele que mais se 

aproxima de um. Por sua vez, o cálculo do CFI para o modelo do instrumento KUT 

apresentou valor igual a 0,999, ou seja, bem próximo de um. O mesmo padrão de 

interpretação da medida se enquadra para o índice Tucker-Lewis Index (TLI), que 

também é interpretado de maneira similar ao CFI. Para esta medida, o instrumento 
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de mensuração KUT também é considerado adequado, pois apresentou valor igual a 

0,999.  

Quanto à raiz quadrada média dos resíduos padronizada 

(SRMR, Standardized Root Mean Square Residuals), quanto mais próximo do valor 

nulo, ou seja, quanto mais próximo de zero, melhor é a medida (BROWN, 2006). No 

caso do instrumento de mensuração KUT, o SRMR apresentou valor igual a 0,015, o 

que representa um valor bastante baixo e próximo de zero. É possível avaliar, 

portanto, que o instrumento de mensuração KUT é adequado pelos critérios desta 

medida. 

Valores próximos de zero para o índice RMSEA (Root Mean Square Error of 

Approximation) sugerem um modelo bem ajustado. Kelloway (1998) indica que o 

RMSEA seja menor de 0,10. No caso dos cálculos relacionados ao instrumento de 

mensuração KUT, o RMSEA apresentou intervalo de confiança entre 0,000 e 0,127. 

Porém, o intervalo de confiança situa-se fora do ideal, uma vez que se assume como 

ideal que o RMSEA se situe entre 0,05 e 0,08, aceitando-se valores de até 0,10.   

 
TABELA 32 – MEDIDAS DE AJUSTE DO MODELO KUT 
 

Medidas de Ajuste RMSEA 90% CI 

X² p-valor CFI TLI SRMR RMSEA 
Intervalo 

Inferior 

Intervalo 

Superior 

3,693 0,158* 0,999 0,999 0,015 0,049 0,000 0,127 

 
FONTE: A Autora (2021). 
NOTA: *Indica significância estatística (p-valor <0,05). 
LEGENDA: X²=qui-quadrado; CFI=Comparative Fit Index; TLI=Tucker-Lewis Index; 
SRMR=Standardized root mean square residuals; RMSEA=Root mean square error of approximation. 

 

Segundo os valores das estimativas apresentadas na TABELA 33, todos os 

itens do instrumento de mensuração KUT apresentaram significância estatística, o 

que indica que todos colaboram para a validade do referido instrumento. Não há, 

portanto, recomendação para a exclusão de nenhum dos itens do instrumento. 
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TABELA 33 – CARGAS FATORIAIS DO INSTRUMENTOS DE MENSURAÇÃO KUT 
 

Indicator Estimativa EM Z p-valor 

@1.QuocomprometidovocestcomainstituioCHCUFPR 0,928 0,016 57,165 <0 ,001* 

@2.AtquepontovocseimportacomainstituioCHCUFPR 0,874 0,016 53,509 <0 ,001* 

@3.QuodedicadovocinstituioCHCUFPR 0,929 0,016 57,268 <0 ,001* 

@4.Atquepontovocescolheuestarcomprometidocominstitui 0,839 0,017 50,394 <0 ,001* 

 
FONTE: A Autora (2021). 
NOTA: *Indica significância estatística (p-valor <0,05). 
LEGENDA: EM=erro médio; Z=estatística calculada. 

 

4.4.4 Análise fatorial confirmatória do instrumento de mensuração do suporte 

organizacional percebido – SPOS 

 

De acordo com as informações demonstradas na TABELA 34, o teste qui-

quadrado (X²) apresentou significância estatística (p-valor <0,05), indicando que 

seria adequado o ajuste do modelo de dados, pois é capaz de reproduzir 

suficientemente a covariância da amostra.  

Concernente ao modelo do instrumento de mensuração SPOS, o índice 

Comparative Fit Index (CFI) foi considerado adequado. O valor apresentado nos 

cálculos foi de 0,996, enquanto o valor considerado indicado é aquele que mais se 

aproxima de um. Por sua vez, O índice Tucker-Lewis Index (TLI) também foi 

considerado adequando, pois apresentou valor igual a 0,994, ou seja, bem próximo 

de um também. 

Quanto à raiz quadrada média dos resíduos padronizada 

(SRMR, Standardized Root Mean Square Residuals), que representa a medida 

média das correlações não explicadas pelo modelo, o instrumento de mensuração 

SPOS apresentou valor de 0,049, o que é próximo de zero. De acordo com Brown 

(2006), quanto mais próximo de zero, melhor é a medida. Portanto, o valor desse 

índice para o instrumento de mensuração SPOS é considerado adequado pelos 

critérios desta medida. 

A medida do RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) 

apresentou valor um pouco mais elevado, ou seja, igual a 0,103. Segundo a 

referência de Kelloway (1998), valores aceitáveis são aqueles classificados até, no 

máximo, 0,10 para este índice. Em um processo de arredondamento do valor, este 

ainda estaria classificado como 0,10. O RMSEA apresentou intervalo de confiança 
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entre 0,083 e 0,124. Porém, o intervalo de confiança também está situado fora do 

intervalo ideal, assim como o instrumento de mensuração KUT, uma vez que se 

assume como ideal que o RMSEA se situe entre 0,05 e 0,08, aceitando-se valores 

de até 0,10.   

 
TABELA 34 – MEDIDAS DE AJUSTE DO MODELO SPOS 
 

Medidas de Ajuste RMSEA 90% CI 

X² p-valor CFI TLI SRMR RMSEA 
Intervalo 

Inferior 

Intervalo 

Superior 

95,235 <0,001* 0,996 0,994 0,049 0,103 0,083 0,124 

 
FONTE: A Autora (2021). 
NOTA: *Indica significância estatística (p-valor <0,05). 
LEGENDA: X²=qui-quadrado; CFI=Comparative Fit Index; TLI=Tucker-Lewis Index; 
SRMR=Standardized root mean square residuals; RMSEA=Root mean square error of approximation. 

  

Todos os itens do instrumento de mensuração SPOS apresentaram 

significância estatística, o que indica que todos colaboram para a validade e são 

importantes para a composição do referido instrumento, de acordo com os valores 

das estimativas apresentadas na TABELA 35. Não há, portanto, recomendação para 

a exclusão de nenhum dos itens do instrumento. 

 
TABELA 35 – CARGAS FATORIAIS DO INSTRUMENTOS DE MENSURAÇÃO SPOS 
 

Indicator Estimativa EM Z p-valor 

@1.AinstituioCHCUFPRvalorizaaminhacontribuioparaos 0,876 0,012 70,251 <0 ,001* 

@2.AinstituioCHCUFPRnoreconhecequalqueresforoextra 0,736 0,015 49,239 <0 ,001* 

@3.AinstituioCHCUFPRignorariaqualquerreclamaoqueeuf 0,772 0,015 51,877 <0 ,001* 

@4.AinstituioCHCUFPRrealmentesepreocupacomomeubemes 0,843 0,013 66,684 <0 ,001* 

@5.Mesmoqueeufizesseomelhortrabalhopossvelainstitui 0,838 0,014 61,358 <0 ,001* 

@6.AinstituioCHCUFPRsepreocupacomaminhasatisfaocom 0,856 0,013 66,391 <0 ,001* 

@7.AinstituioCHCUFPRdemonstrapoucapreocupaocomigo 0,746 0,015 51,422 <0 ,001* 

@8.AinstituioCHCUFPRvalorizaasminhasrealizaesnotrab 0,881 0,012 71,887 <0 ,001* 

 
FONTE: A Autora (2021). 
NOTA: *Indica significância estatística (p-valor <0,05). 

LEGENDA: EM=erro médio; Z=estatística calculada. 

 

O quadro de pessoal CHC é formado por servidores estatutários, regidos 

pelo Regime Jurídico Único – RJU e por empregados públicos com vínculo 

EBSERH, regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT. O perfil dos dois 
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grupos diferencia-se, além do regime de trabalho, também pelas instituições a que 

se encontram vinculados. A EBSERH tem uma estrutura relativamente nova, com 

menos de dez anos, enquanto a UFPR é a mais antiga instituição de ensino e 

universidade do Brasil, fundada em 19 de dezembro de 1912. Ainda assim, as 

respostas da pesquisa não apresentam diferença estatística significativa entre os 

vínculos. É possível concluir, portanto, que o vínculo institucional não diferencia a 

percepção do suporte organizacional e do comprometimento organizacional entre os 

servidores da UFPR e os empregados da EBSERH. 

De acordo com os cálculos demonstrados, é possível constatar a tendência 

de associação em que os profissionais com menos tempo de trabalho na instituição 

são os de vínculo EBSERH. Por sua vez, os profissionais com mais tempo de 

trabalho concentram-se no vínculo UFPR. Quando observados os tempos de 

trabalho nas instituições, os servidores da UFPR apresentam os períodos mais 

antigos, visto que as primeiras contratações realizadas pela EBSERH para o quadro 

do CHC ocorreram em 2016. 

Em relação à idade, constata-se que, quanto maior a idade do respondente, 

maior é a pontuação dos instrumentos de mensuração SPOS e KUT. Apesar de 

existir, a correlação entre as variáveis é fraca. De acordo com o teste de 

comparação não paramétrica de Wilcoxon-Mann-Whiteny, as respostas obtidas tanto 

para a variável KUT (p-valor = 0,458) quanto para a variável SPOS (p-valor = 0,235) 

não apresentaram diferença estatisticamente significativa entre os homens e 

mulheres.  

Quanto à escolaridade, observa-se que entre os trabalhadores da UFPR, há 

percentual maior de mestres, doutores e pós doutores, enquanto entre os 

profissionais da EBSERH encontrou-se maiores percentuais de profissionais com 

níveis de escolaridade menor. A escolaridade não configura variável diferencial para 

a avaliação do comprometimento organizacional e do suporte organizacional 

percebido, pois não foi não foi encontrada diferença estatisticamente significativa 

entre os valores obtidos para o instrumento KUT (p-valor = 0,085) e para o 

instrumento SPOS (p-valor = 0,346), de acordo com o teste de comparação múltipla 

de Kruskal Wallis. Quanto ao gênero, o resultado da pesquisa indica que, mesmo 

que haja diferença numérica nas médias ou medianas, este não é um padrão que se 
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seria encontrado, caso o estudo fosse replicado em amostras maiores ou na 

população inteira.  

Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os valores 

obtidos nos instrumentos KUT e SPOS, quando comparadas as áreas de atuação 

(áreas médica, assistencial e administrativa) Por sua vez, quando comparadas as 

variáveis de ‘tempo de trabalho na instituição’, ambos os instrumentos apresentaram 

diferença estatisticamente significativa, ou seja, os valores médios de KUT e de 

SPOS diferem entre os participantes. Quanto menos tempo o trabalhador tem de 

trabalho na instituição, maior é a percepção do suporte organizacional. Por sua vez, 

quanto mais tempo de trabalho, mais comprometido o trabalhador demonstra estar. 

No entanto, essa correlação também demonstra ser fraca. 

No tocante ao comprometimento organizacional, o conjunto de variáveis 

‘vínculo’, ‘área de atuação’, ‘tempo de trabalho’, ‘escolaridade’, ‘gênero’ e ‘idade’ tem 

a capacidade de explicar apenas 4,9% da variabilidade dos resultados de KUT e 

apenas o coeficiente da constante difere de zero. Logo, ao aplicar esse modelo para 

predição, não é possível identificar a capacidade de explicação das variáveis 

independentes sobre a variável dependente, ou seja, esse conjunto de variáveis não 

é considerado satisfatório para explicar o comprometimento organizacional. Quando 

utilizado o mesmo conjunto de variáveis independentes (‘vínculo’, ‘área de atuação’, 

‘tempo de trabalho’, ‘escolaridade’, ‘gênero’ e ‘idade’) para avaliar o suporte 

organizacional percebido, nota-se que tem a capacidade de explicar 5,4% da 

variabilidade do SPOS, o que significa que esse conjunto de variáveis também não é 

considerado satisfatório para avaliar o suporte organizacional percebido. 

Apesar dos estudos que indicam que o suporte organizacional percebido 

pode ser um fator importante para impactar o comprometimento organizacional 

(EKMEKCI; XHAKO; CAMGOZ, 2021; GUPTA; AGARWAL; KHATRI, 2021; 

EISENBERGER; SHANOCK; WEN, 2020; MYLONA; MIHAIL, 2020; HOA et al., 

2020; PATTNAIK; MISHRA; TRIPATHY, 2020; EISENBERGER et al., 2019; KIM; 

EISENBERGER; BAIK, 2016; KURTESSIS et al., 2017; CARDOSO; BAPTISTA, 

2015; RHOADES; EISENBERGER, 2002; MEYER et al., 2002; RHOADES; 

EISENBERGER; ARMELI, 2001; EISENBERGER et al., 1986), os baixos escores 

para suporte organizacional percebido em detrimento aos altos escores para 

comprometimento organizacional encontrados entre os servidores e empregados do 
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complexo hospitalar nos leva a acreditar que pesquisas voltadas aos efeitos do 

suporte organizacional percebido sobre o comprometimento organizacional afetivo 

em organizações públicas da área de saúde brasileira devem ser ampliados. 

Pelo nível do comprometimento afetivo identificado (M=4,4), conclui-se que a 

maioria dos pesquisados mantém ligação emocional com a instituição, 

compartilhando um desejo espontâneo de fazer parte dela e de contribuir com o 

atingimento dos seus objetivos. Considerando o estigma existente na administração 

pública de que seus servidores e empregados são considerados descomprometidos, 

esse estudo não corrobora com tal ideia, já que os níveis de comprometimento 

afetivo encontrados são expressivos. 

Por outro lado, a percepção do suporte organizacional foi avaliada em nível 

mediano pelos respondentes (M=2,7). A média mantém-se mediana nas três áreas 

de atuação: administrativa (M=2,7), assistencial (M=2,7) e médica (M=2,9), o que 

destaca a importância de se ampliar ações de promoção do suporte organizacional 

percebido no CHC, alavancando os seus antecedentes, a fim de reforçar a 

sensibilidade ao constructo.  

Há, ainda, que se destacar que o presente estudo e a decorrente aplicação 

da pesquisa se deu durante a pandemia de Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 

A pandemia configura um cenário de emergência pública mundial, por isso, tem 

infligido mudanças para a maioria das organizações e, ainda mais, às organizações 

públicas da área de saúde. Além da necessidade de adaptação, as instituições 

sofreram aumento significativo de trabalho, o que exige um comprometimento ainda 

maior para com a organização.  

Do ponto de vista psicológico, quando se trabalha em um ambiente 

epidêmico, exige-se maior esforço mental na execução das atividades. Deste modo, 

o foco no trabalho e o senso de propósito, por meio do engajamento, podem afetar 

positivamente a condição psicológica do indivíduo (AHMED; ZHAO; FARAZ, 2020). 

O suporte oferecido pela organização pode ser particularmente relevante nesses 

tempos de maior estresse ocasionados pela pandemia de COVID-19, já que a 

percepção do suporte organizacional auxilia o comprometimento, o atingimento das 

metas, bem como reduz a rotatividade e o absenteísmo (EISENBERGER; 

SHANOCK; WEN, 2020; ZANDI et al., 2020; KURTESSIS et al., 2017).  



100 
 

 
 

Foram apresentadas as análises fatoriais para validação nacional dos 

instrumentos de mensuração SPOS, versão reduzida (oito questões) e KUT. De 

acordo com os cálculos realizados para análise fatorial exploratória, no que se refere 

ao instrumento SPOS, o valor determinante da matriz de correlação é igual a 0,006. 

A medida do teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de adequação de amostragem resultou 

em 0,919, sendo os resultados considerados confiáveis. Não obstante, o teste de 

esfericidade de Bartlett apresentou p-valor <0,001, o que indica que é considerado 

estatisticamente significativo. Pelo critério de autovalores, que seleciona apenas 

aqueles em que o autovalor total seja superior a um, o percentual de variância 

identificado foi de 63,08%, ou seja, um fator é capaz de explicar mais de 63% da 

variância dos resultados. É possível concluir que todas as perguntas do instrumento 

SPOS compartilham, ao menos, 50% da variância comum. Todos os itens estão 

adequadamente alocados em uma única componente, já que cada componente da 

matriz de componentes apresentou valor acima de 0,722. 

Não obstante, no caso do instrumento KUT, de acordo com os cálculos de 

análise fatorial exploratória, o valor determinante da matriz de correlação é igual a 

0,095. A medida do teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de adequação de amostragem 

resultou em 0,827, o que possibilita afirmar que os resultados são considerados 

confiáveis. Não obstante, o teste de esfericidade de Bartlett apresentou p-valor 

<0,001, o que indica que é considerado estatisticamente significativo. Pelo critério de 

autovalores, que seleciona apenas aqueles em que o autovalor total seja superior a 

um, o percentual de variância identificado foi de 75,81%, ou seja, um fator é capaz 

de explicar mais de 75% da variância dos resultados. É possível concluir que todas 

as perguntas do instrumento KUT apresentaram valores de variância comum 

superiores a 70%, ou seja, todas as perguntas compartilham, ao menos, de 70% da 

variância comum ou compartilhada do instrumento. Todos os itens estão 

adequadamente alocados em uma única componente, já que cada componente da 

matriz de componentes apresentou valor acima de 0,8. 

Quanto à análise fatorial confirmatória do instrumento de mensuração 

SPOS, o teste qui-quadrado (X²) apresentou significância estatística (p-valor <0,05), 

indicando que seria adequado o ajuste do modelo de dados. O índice Comparative 

Fit Index (CFI) foi considerado adequado, pois apresentou valor igual a 0,996 e o 

índice Tucker-Lewis Index (TLI) também foi considerado adequado, pois apresentou 
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valor igual a 0,994. Em relação à raiz quadrada média dos resíduos padronizada 

(SRMR), o instrumento de mensuração SPOS apresentou valor de 0,049, o que é 

próximo de zero e considerado adequado pelos critérios desta medida. A medida do 

RMSEA apresentou valor um pouco mais elevado, ou seja, igual a 0,103. Porém, é 

considerado adequado, segundo a referência de Kelloway (1998). O RMSEA 

apresentou intervalo de confiança gerado pelo software SPSS entre 0,083 e 0,124, 

situando-se fora do ideal, uma vez que se assume como ideal que o RMSEA se 

situe entre 0,05 e 0,08, aceitando-se valores de até 0,10. Todos os itens do 

instrumento de mensuração SPOS apresentaram significância estatística, o que 

indica que todos colaboram para a validade e são importantes para a composição do 

referido instrumento 

Por sua vez, em relação à análise fatorial confirmatória do instrumento de 

mensuração KUT, o teste qui-quadrado (X²) apresentou significância estatística (p-

valor <0,05), indicando que seria adequado o ajuste do modelo de dados, pois é 

capaz de reproduzir suficientemente a covariância da amostra. O índice 

Comparative Fit Index (CFI) foi considerado adequado para o modelo do instrumento 

KUT, pois apresentou valor igual a 0,999, ou seja, bem próximo de um. O mesmo 

padrão de interpretação da medida se enquadra para o índice Tucker-Lewis Index 

(TLI), pois apresentou valor igual a 0,999, ou seja, igualmente bem próximo de um. 

No caso do instrumento de mensuração KUT, o SRMR apresentou valor igual a 

0,015, o que representa um valor bastante baixo e próximo de zero, ou seja, é 

adequado pelos critérios desta medida. O RMSEA apresentou intervalo de confiança 

gerado pelo software SPSS entre 0,000 e 0,127. Porém, o intervalo de confiança 

situa-se fora do ideal, uma vez que se assume como ideal que o RMSEA se situe 

entre 0,05 e 0,08, aceitando-se valores de até 0,10. Todos os itens do instrumento 

de mensuração KUT apresentaram significância estatística, o que indica que todos 

colaboram para a validade do referido instrumento.  
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5 CONCLUSÃO 
 
 

Essa pesquisa teve como objetivo geral verificar o impacto do suporte 

organizacional percebido e comprometimento organizacional junto aos trabalhadores 

em uma organização pública da área de saúde. Para tal, foram analisadas as 

percepções dos servidores sobre o suporte organizacional e o comprometimento 

organizacional no Complexo Hospital de Clínicas – CHC da Universidade Federal do 

Paraná - UFPR, a fim de se obter diagnóstico institucional. Foi realizada a avaliação 

da percepção do suporte organizacional, por meio da aplicação do instrumento de 

mensuração SPOS, versão reduzida (oito questões), além de se mensurar os 

índices de comprometimento organizacional dos trabalhadores do complexo 

hospitalar, mediante a utilização do instrumento de mensuração KUT. 

Esta pesquisa contribui para o debate sobre a percepção do suporte 

organizacional e o comprometimento dos servidores públicos da área de saúde 

pública. Os testes entre variáveis mediadoras do suporte organizacional percebido e 

comprometimento organizacional podem trazer contribuições, uma vez que as 

peculiaridades dos constructos, sobretudo no setor público brasileiro, apresentam 

realidade tão diversa da encontrada no setor público de outros países ou no setor 

privado. Dessa forma, considera-se que os objetivos específicos foram atendidos, os 

quais são abordados a seguir, juntamente com as conclusões do estudo. 

Um dos objetivos do presente estudo era avaliar a percepção do suporte 

organizacional por trabalhadores em uma organização pública da área de saúde. 

Por meio da pesquisa aplicada, constatou-se que a percepção do suporte 

organizacional foi avaliada em nível mediano pelos respondentes (M=2,7 em uma 

escala de um a cinco), o que aponta para a necessidade de ampliar ações de 

promoção do suporte organizacional percebido no CHC, alavancando os seus 

antecedentes, a fim de reforçar a sensibilidade ao constructo. A média mantém-se 

mediana nas três áreas de atuação: administrativa (M=2,7 em uma escala de um a 

cinco), assistencial (M=2,7 em uma escala de um a cinco) e médica (M=2,9 em uma 

escala de um a cinco), de acordo com os dados apresentado na TABELA 9. Ao se 

aprofundar na realidade vivenciada pelos trabalhadores do CHC, constata-se que a 

avaliação em nível mediano do suporte organizacional deve-se à fragilidade do 

tratamento e aplicação dos antecedentes do constructo na instituição. Tal 
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constatação aponta para a avaliação mais aprofundada da situação dos 

antecedentes do suporte organizacional percebido na instituição pesquisada, uma 

vez que os antecedentes podem ser capazes de alavancar o constructo. 

Um dos antecedentes que podem influenciar a percepção do suporte 

organizacional e, consequentemente, o comprometimento dos trabalhadores é a 

liderança (KURTESSIS et al., 2017; SGUERA et al., 2018; ASELAGE; 

EISENBERGER, 2003). Não são realizados pelo CHC investimentos expressivos 

voltados aos seus líderes. Investir no treinamento pode preparar esses indivíduos 

para fornecerem suporte aos seus subordinados, proporcionando informações 

necessárias para explicar as tomadas de decisão, assim como tratar a todos com 

respeito e sem favoritismos. Essas ações contribuiriam para as percepções de 

suporte organizacional e justiça organizacional, contribuindo para o engajamento e o 

comprometimento. 

Por meio da liderança, os funcionários podem identificar um senso de 

pertencimento que, por consequência, forma relacionamentos de alta qualidade com 

sua organização (KURTESSIS et al. 2017). Estes relacionamentos de qualidade 

podem ser refletidos na percepção do suporte organizacional percebido por parte 

dos trabalhadores (EISENBERGER et al. 1986). A percepção de que a organização 

e seus gestores são capazes de prover suporte aos empregados propicia maior 

satisfação no trabalho (SAHA; KUMAR, 2018; PIASECKI; 2020; GROSSI; 

PAPENFUß; TREMBLAY, 2015), promovendo o comprometimento afetivo (KLEIN; 

MOLLOY; BRINSFIELD, 2012). Além do mais, o entendimento de que existem na 

organização regras fundamentadas em padrões morais, bem definidas e aplicáveis a 

todos os trabalhadores e de que as pessoas são valorizadas por suas realizações, 

competência e sucesso, pode propiciar níveis mais elevados de comprometimento, 

retenção e contribuição espontânea.  

A justiça organizacional, como antecedente do suporte organizacional 

percebido, também pode ser promovida no complexo hospitalar, por intermédio da 

qualificação das chefias, uma vez que o tratamento justo dispensado no processo de 

trabalho e adoção de uma comunicação aberta com os funcionários são percebidos 

como suporte da organização (LEE; CHUI, 2019), vindo a influenciar o engajamento 

dos trabalhadores. Todos os trabalhadores estão sujeitos a sofrerem as 

consequências de decisões tomadas por terceiros, sejam elas consequências 
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econômicas ou sócio emocionais (COLQUITT, 2001). Ter a oportunidade de 

participar de um treinamento, receber recompensas em função de avaliações de 

desempenho, ser beneficiado numa oportunidade de recrutamento interno, 

transferências, promoções, distribuição de tarefas, receber o reconhecimento pelo 

desempenho superior. O que todas essas decisões têm em comum é que elas 

podem afetar o bem-estar das pessoas no ambiente do trabalho, bem como o 

comprometimento dos funcionários. Além disso, todas elas envolvem a expectativa 

de serem tomadas de forma justa e transparente, mas isso só poderá ocorrer se a 

justiça organizacional for observada.  

A existência de dois vínculos dentro do mesmo complexo hospitalar aumenta 

ainda mais a necessidade de alinhamento das práticas de gestão de pessoas. Além 

de regimes de trabalho diferentes (CLT e RJU), tanto a EBSERH quanto a UFPR 

têm práticas de gestão de pessoas diferentes, com normas diferentes, horários de 

trabalho, benefícios, salários, escalas, política de progressão e afastamentos 

diferentes. Hafeez, Bhatti e Zaman (2020) defendem que organizações apresentam 

melhores resultados quando investem nas habilidades dos trabalhadores, permitem 

que tomem decisões sobre aspectos relativos ao trabalho, melhorem seus níveis 

motivacionais para direcionarem seus esforços aos objetivos organizacionais e 

permitem que tenham acesso a oportunidades de aplicar os conhecimentos, 

habilidades e capacidades individuais. Pires e Macedo (2006) afirmam que práticas 

como clientelismo, paternalismo, politicagem, muitas vezes presente em instituições 

públicas, são a prova de que as práticas de gestão devem ser revistas o mais rápido 

possível, de forma que a política da empresa não transponha a boa administração. 

Saraiva (2002) entende que a forma como as normas são estabelecidas e aplicadas 

no serviço público acaba limitando uma série de ideias que poderiam ser 

implementadas, a fim de tornar a gestão eficiente e eficaz e os trabalhadores mais 

envolvidos e comprometidos com o trabalho.  

Estudos indicam ainda que o suporte organizacional percebido também está 

positivamente relacionado a aspectos como a satisfação no trabalho, processos de 

autoaprimoramento, desempenho profissional e redução direta do estresse 

(EISENBERGER; SHANOCK; WEN, 2020; KURTESSIS et al., 2017). Eisenberger, 

Shanock e Wen (2020) afirmam que o suporte organizacional percebido pode 

atender às necessidades de aprovação, estima, suporte emocional, afiliação, etc., 
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resultando em identificação do funcionário com a organização. Os funcionários que 

se identificam com a organização podem, por sua vez, desenvolver valores 

semelhantes aos da organização, resultando em comprometimento organizacional 

afetivo (MEYER; BECKER; VAN DICK, 2006). 

O segundo objetivo específico apontado no presente estudo era mensurar os 

índices de comprometimento organizacional dos trabalhadores em uma organização 

pública da área de saúde. Quanto a esse fim, notou-se que a intensidade do 

comprometimento tanto do servidor público com vínculo UFPR quando do 

empregado público com vínculo EBSERH com o CHC é alta (M= 4,4 em uma em 

uma escala de um a cinco). A média mantém-se alta, se comparadas as áreas de 

atuação: administrativa (M=4,4 em uma escala de um a cinco), assistencial (M=4,4 

em uma escala de um a cinco) e médica (M=4,3 em uma escala de um a cinco), 

conforme dados da TABELA 9.  

Sob a perspectiva da dimensão afetiva, o trabalhador tende a ser mais 

proativo, uma vez que parte dele o desejo de doar-se à organização de alguma 

forma. O comprometimento organizacional sob este enfoque torna o vínculo do 

indivíduo com a organização mais forte, pois se baseia nos seus sentimentos, na 

aceitação das crenças, na identificação e assimilação dos valores organizacionais 

(KLEIN; MOLLOY; COOPER, 2012). Solinger, Olffen e Roe (2008), Rodrigues e 

Bastos (2010) e Klein, Molloy e Cooper (2012) argumentam que a dimensão afetiva 

é a que mais caracteriza o construto. Meyer et al. (2002) afirmam que o 

comprometimento afetivo é a dimensão do comprometimento à qual os resultados 

organizacionais positivos estão mais associados. 

Conclui-se que os trabalhadores estão comprometidos afetivamente e que 

este resultado deveria ser avaliado de forma positiva pela organização pública da 

área de saúde, de maneira a desenvolver o potencial de cada servidor e empregado 

lotado no CHC. Ao analisar os antecedentes do comprometimento organizacional, 

sendo eles as práticas de recursos humanos e condições de trabalho, suporte da 

liderança e suporte organizacional percebido, busca-se a compreensão dos fatores 

que promovem o vínculo afetivo do trabalhador com a organização, bem como 

entender quais são as suas consequências para a vida da organização. Não 

obstante, promover os consequentes do comprometimento organizacional, ou seja, 

desempenho no trabalho, redução da intenção de rotatividade e satisfação no 
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trabalho é, portanto, investir na melhoria dos índices atuais de comprometimento 

organizacional. 

Em referência ao terceiro objetivo apontado pelo presente estudo, que visa 

verificar o impacto existente entre suporte organizacional percebido e 

comprometimento organizacional junto aos trabalhadores em uma organização 

pública da área de saúde, é possível afirmar que a pesquisa apresentou significância 

estatística, indicando que há regressão entre essas duas variáveis. O impacto do 

suporte organizacional percebido sobre o comprometimento afetivo corrobora 

achados de estudos realizados em outros contextos do setor público brasileiro 

(SILVA, 2019; FORMIGA et al., 2018, DIOGENES et al., 2016, FERNANDES; 

SIQUEIRA; VIEIRA, 2014, LEAL, 2014), porém a relação e o impacto encontrado no 

CHC entre os dois constructos são considerados fracos. O modelo da variável 

independente SPOS, demonstrado na TABELA 20, tem a capacidade de explicar 

apenas 14,4% da variabilidade dos dados de KUT, sendo os coeficientes da variável 

independente e da constante estatisticamente diferentes de zero e, dessa maneira, 

úteis para predizer a variável dependente. A partir do modelo, a cada unidade a mais 

na pontuação de SPOS espera-se um aumento de 0,217 unidades a mais nos 

valores do instrumento KUT. 

Como discutido no referencial teórico, o suporte organizacional pode ser 

identificado como uma variável que pode influenciar de forma significativa e positiva 

o comprometimento afetivo (RHOADES; EISENBERGER (2002); KURTESSIS et al. 

(2017), MYLONA; MIHAIL (2020); HOA et al. (2020); PATTNAIK; MISHRA; 

TRIPATHY (2020); GUPTA; AGARWAL; KHATRI (2021); EKMEKCI; XHAKO; 

CAMGOZ (2021). Kurtessis et al. (2017) reforçam a ideia de que os funcionários com 

altos níveis de suporte organizacional percebido podem apresentar o sentimento de 

obrigação de retribuir tratamentos positivos recebidos de sua organização. Uma das 

retribuições pode ser expressa por intermédio do comprometimento organizacional. 

Eisenberger et al. (1986) sugerem que, ao preencher as necessidades 

socioemocionais, a percepção de suporte organizacional aumentaria o 

comprometimento afetivo dos empregados junto à organização. A obrigação sentida, 

o comprometimento afetivo, e a expectativa de recompensa ao desempenho 

contribuiriam para comportamentos dos empregados que fossem benéficos para a 

organização. Eisenberger, Shanock e Wen (2020) e Rhoades, Eisenberger e Armeli 
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(2001) defendem que o suporte organizacional percebido afeta positivamente o 

comprometimento afetivo. 

É possível afirmar, diante dos dados levantados na presente pesquisa, que o 

suporte organizacional percebido influencia positivamente o comprometimento 

organizacional afetivo, porém, o impacto entre os constructos é considerado 

pequeno no CHC. Isso reforça ainda mais a necessidade de a organização estudada 

investir na promoção dos antecedentes do suporte organizacional percebido, 

conforme já destacado anteriormente, pois quando os trabalhadores sentem o apoio 

da organização, eles retribuem, demostrando ainda mais comprometimento afetivo 

para com a instituição. É possível, ainda, que tal resultado aponte para a 

possibilidade de que percentual significativo dos trabalhadores de organizações 

públicas da área de saúde sejam mais comprometidos afetivamente, devido à 

natureza do serviço que prestam, ou seja, serviço que visa a trazer algum benefício 

à sociedade. Cabem, aqui, pesquisas futuras, cujo objetivo seja confirmar (ou não) 

tal suposição. Estudos futuros poderão buscar compreender o que justifica o alto 

comprometimento no ambiente da área de saúde pública, bem como que outros 

fatores explicam o elevado comprometimento dos trabalhadores. 

Dentre as principais contribuições, esta pesquisa avança na construção do 

conhecimento científico ao apresentar dados empíricos de suporte à teoria. Em 

virtude de ser uma pesquisa realizada em uma organização pública, cuja forma de 

ingresso se dá por meio de concurso público, a generalização dos resultados deve 

ser realizada de forma cuidadosa, em razão de ser um contexto organizacional muito 

específico. Do ponto de vista institucional, acredita-se que o presente estudo possa 

resultar em reflexões aos stakeholders envolvidos, visando a promoção de ações 

voltadas ao fortalecimento da percepção do suporte organizacional e do 

comprometimento organizacional, assim como avanços nas políticas de gestão de 

pessoas da instituição. 

Outra importante contribuição deste trabalho se deve ao preenchimento da 

lacuna de pesquisas voltadas ao estudo do suporte organizacional percebido e do 

comprometimento organizacional em organizações públicas da área de saúde, em 

especial no Brasil. Responde, também, à chamada de Sobreira, Zille e Faroni 

(2021), Andrade (2021), Nunes, Araújo e Marques (2020), Bastos et al. (2014) e 



108 
 

 
 

Botelho e Paiva (2011) para estudos adicionais sobre fatores que afetam atitudes e 

comportamentos dos trabalhadores no setor público.  

O presente estudo contribuiu, ainda, para validação nacional dos 

instrumentos de mensuração Survey of Perceived Organizational Support (SPOS), 

versão reduzida (oito questões), para medicão da percepção do suporte 

organizacional e Klein et al., Unidimensional, Target-free measure (KUT), para 

medição do comprometimento organizacional, conforme análises fatoriais 

apresentadas. Ambos os instrumentos já foram validados internacionalmente 

(EISENBERGER et al. (1986), EISENBERGER; FASOLO; DAVIS-LAMASTRO 

(1990); EISENBERGER et al. (1997); SHORE; TETRICK (1991); RHOADES; 

EISENBERGER (2002); KLEIN et al., 2014; MAI et al., 2016; COLLEDANI et al., 

2018; PROCHÁZKA et al., 2019).  

Apesar dos resultados apresentados nesta pesquisa indicarem bons índices 

de confiabilidade, como em toda investigação, o presente estudo possui limites que 

cabem ser apontados. Certamente, pesquisas futuras relacionadas à temática 

poderão aprofundar a compreensão deste trabalho, o que deverá contribuir para a 

ampliação do conhecimento na área comportamental em nível teórico e empírico. 

Ademais, considerando as limitações de ter sido aplicada uma pesquisa transversal 

e não longitudinal, os dados coletados são enquadrados em determinado período de 

tempo, não sendo possível realizar comparações com situações passadas ou 

futuras, assim como não é possível avaliar os indivíduos em vários níveis e 

momentos.  

Outra limitação se deve à aplicação de questionários fechados (SPOS e 

KUT), visto que as respostas, intencionalmente demonstradas nos instrumentos, 

podem não corresponder ao real sentimento do entrevistado, podendo vir a camuflar 

a realidade. O tamanho da amostra, que ao se apresentar em número reduzido, bem 

como a aplicação da pesquisa em um hospital alvo único limitam a pesquisa, pois 

permitem considerar os resultados encontrados apenas para a população em 

questão. Além das limitações já apontadas, há que se considerar, ainda, o maior 

contingente de respondentes administrativos, o que delimita a visão dos 

respondentes à área de atuação administrativa.  

Este estudo não apresenta um esgotamento do tema. Ao contrário, sugere-

se que pesquisas futuras sejam desenvolvidas, com o intuito de se que estenda a 
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investigação da relação entre o suporte organizacional percebido e o 

comprometimento organizacional, a partir dos resultados empíricos relatados neste 

trabalho. Existem muitos estudos voltados para a melhoria do comportamento dos 

trabalhadores em organizações privadas na literatura internacional, mas apenas 

alguns estudos estão presentes para empresas estatais internacionais (GROSSI; 

PAPENFUß; TREMBLAY, 2015; SAHA; KUMAR, 2018). Recomenda-se, portanto, 

que outros estudos sejam conduzidos em organizações públicas da área de saúde 

brasileira, com ampliação da quantidade e diversidade de organizações estudadas, 

visando a identificação de um padrão nacional, cujas características precisam ser 

exploradas de modo mais aprofundado, considerando suas particularidades.  

Outra oportunidade de pesquisa futura seria avaliar se os antecedentes e 

consequentes do suporte organizacional percebido e do comprometimento 

organizacional estão presentes em organizações públicas da área de saúde 

brasileiras, em especial em instituições em que os trabalhadores se percebem 

comprometidos, mas não há nível significativo de percepção de suporte 

organizacional.  

O instrumento de mensuração do suporte organizacional percebido, 

denominado de SPOS, é amplamente utilizado em pesquisas, principalmente, em 

âmbito internacional (EISENBERGER, et al., 1986; RHOADES; EISENBERGER, 

2002). No entanto, o presente estudo inovou tanto ao utilizar a versão reduzida do 

instrumento SPOS para mensuração do suporte organizacional percebido, quanto ao 

apresentar uma abordagem contemporânea e curta de mensuração do 

comprometimento organizacional afetivo, por meio do instrumento KUT, utilizado 

internacionalmente (PROCHÁZKA et al., 2019; COLLEDANI et al., 2018; 

ROSSENBERG et al., 2018; MAI et al., 2016; KLEIN et al., 2014; KLEIN; MOLLOY; 

BRISFIELD, 2012). Ele oferece uma ferramenta eficaz para a pesquisa brasileira 

sobre comprometimento organizacional. Preconiza-se, dessa forma, que maior 

número de pesquisas futuras sejam realizadas em âmbito nacional, na área de 

saúde pública, por meio dos instrumentos SPOS, versão reduzida (oito questões) e 

KUT. 

Por fim, é esperado que o presente estudo tenha contribuído para 

aprofundar o entendimento sobre o processo de formação das percepções dos 

servidores públicos brasileiros, atuantes em organizações públicas da área de 
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saúde, quanto ao suporte organizacional e ao comprometimento organizacional, o 

que é fundamental para identificar elementos condicionantes não só do desempenho 

dos servidores públicos, mas do bem-estar, do envolvimento e do comprometimento 

como resposta aos esforços organizacionais. Acredita-se que esta pesquisa possa 

servir como ponto de partida para futuros estudos e discussões sobre o tema em 

organizações públicas da área de saúde nas diferentes esferas federal, estadual e 

municipal.  
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIOS 

 
 
PARTE 1 - DADOS PESSOAIS E FUNCIONAIS  
 
Qual o seu sexo? 
(   ) Feminino     (   ) Masculino 
 
Qual sua idade? (digite apenas o número): ________ 
 
Qual seu estado civil? 
(   ) Solteiro (a)       (   ) Casado (a)      (   ) Divorciado(a) / separado(a)        (   ) Viúvo(a)        Outro: 
 
Qual seu grau de escolaridade mais elevado? 
(   ) Ensino médio completo     (   ) Superior incompleto   (   ) Superior completo 
(   ) Especialização                  (   ) Mestrado                    (   ) Doutorado 
 
Qual o seu vínculo? 
(   ) EBSERH    (   ) UFPR 
 
Em que Unidade/Setor/Divisão você atua no CHC-UFPR/EBSERH? 

(   ) Administrativa   (   ) Assistencial   (   ) Médica 
 
Há quanto tempo você atua no CHC-UFPR/EBSERH? 
(   ) até 6 meses     (   ) de 6 meses a 1 ano    (   ) de 1 a 5 anos    (   ) de 6 a 10 anos 
(   ) de 11 a 15 anos   (   ) de 16 a 20 anos     (   ) mais de 20 anos 
 
 
PARTE 2 - AVALIAÇÃO DO COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL  
Os itens abaixo tratam da percepção sobre o seu comprometimento organizacional para com a 
Instituição. Seja sincero quanto ao seu sentimento de compromisso. 
* Marcar apenas uma alternativa por linha, conforme a escala: Nem um pouco – Um pouco – 
Moderadamente – Bastante – Completamente. 
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Nem um 
pouco 

Um 
pouco 

Moderadamente Bastante Completamente 

1. Quão comprometido você está 
com a instituição CHC-UFPR? 

     

2. Até que ponto você se importa 
com a instituição CHC-UFPR? 

     

3. Quão dedicado você é à 
instituição CHC-UFPR? 

     

4. Até que ponto você escolheu 
estar comprometido com 
instituição CHC-UFPR? 

     

 
PARTE 3 - AVALIAÇÃO DO SUPORTE ORGANIZACIONAL PERCEBIDO  
Estão listados abaixo os questionamentos representativos de possíveis opiniões que VOCÊ tem 
sobre o seu trabalho no CHC/UFPR e EBSERH. Por favor, indique em que grau você concorda ou 
discorda de cada questão, escolhendo uma única resposta.  
* Marcar apenas uma alternativa por linha, conforme a escala: Discordo totalmente – Discordo 
moderadamente – Discordo ligeiramente – Nem concordo, nem discordo – Concordo ligeiramente – 
Concordo moderadamente – Concordo totalmente. 

 
(continua) 

 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Nem concordo, 
nem discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

1. A instituição CHC-
UFPR valoriza a 

minha contribuição 
para o seu êxito. 

     

2. A instituição CHC-
UFPR  não 

reconhece qualquer 
esforço extra de 

minha parte.  

     

3. A instituição CHC-
UFPR ignoraria 

qualquer reclamação 
que eu fizesse. 
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(conclusão) 

4. A instituição CHC-
UFPR realmente se 

preocupa com o meu 
bem-estar. 

     

5. Mesmo que eu 
fizesse o melhor 

trabalho possível, a 
instituição CHC-

UFPR não 
perceberia. 

     

6. A instituição CHC-
UFPR se preocupa 

com a minha 
satisfação com o 

trabalho. 

     

7. A instituição CHC-
UFPR demonstra 

pouca preocupação 
comigo. 

     

8. A instituição CHC-
UFPR valoriza as 

minhas realizações 
no trabalho. 
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APÊNDICE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

“Comprometimento Organizacional no Contexto da Saúde Pública” 

 
O presente questionário faz parte da metodologia de pesquisa de mestrado intitulada 

“Comprometimento Organizacional no Contexto da Saúde Pública”, do Programa de Pós-
graduação em Gestão de Organizações, Liderança e Decisão - PPGOLD da UFPR, realizada 
pelas administradoras: Heloise Helena Berger Ploszaj (EBSERH) e Núbia Veríssimo Campos 
(RJU), lotadas na Divisão Administrativa Financeira do Complexo HC-UFPR. A pesquisa tem 
a coordenação e supervisão da Profª. Drª. Simone Cristina Ramos (UFPR). Busca verificar a 
relação entre o comprometimento organizacional dos trabalhadores e as práticas de gestão 
de pessoas em organizações do setor de saúde pública. Este trabalho foi aprovado pelo 
Comitê de Ética do CHC-UFPR por meio do CAAE n° 00000000.0.0000.0000. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO O senhor (a) que 
é profissional das áreas médica, assistencial ou administrativa do CHC-UFPR está 
convidado a participar de um estudo intitulado “Comprometimento Organizacional 
no Contexto da Saúde Pública”. O objetivo desta pesquisa é verificar a relação 
entre o comprometimento organizacional dos trabalhadores e as práticas de gestão 
de pessoas em organizações do setor de saúde pública. Caso o senhor (a) 
participe da pesquisa, será necessário responder a três questionários curtos. 
Todas essas etapas serão realizadas de forma virtual. Para tanto, o senhor (a) terá 
acesso aos formulários que serão disponibilizados pelas pesquisadoras. É possível 
que o senhor (a) experimente algum desconforto, principalmente relacionado ao ter 
que investir tempo para responder os questionários. O benefício esperado com 
esta pesquisa será melhor entender os antecedentes e as consequências do 
comprometimento organizacional dos trabalhadores do setor de saúde pública, 
poder fomentar novos estudos e a adoção de melhores práticas gerenciais em 
relação ao fator humano neste contexto. As pesquisadoras responsáveis por este 
estudo, poderão ser localizadas para esclarecer eventuais dúvidas que o senhor(a) 
possa ter e fornecer-lhe as informações que queira, antes, durante ou depois de 
encerrado o estudo pelos e-mails heloise.ploszaj@hc.ufpr.br ou 
nubia.campos@hc.ufpr.br  e pelos telefones (41) 3360-1090 (de segunda à sexta-
feira das 9h30 às 18h00) ou 3360-1084 (de segunda à sexta-feira das 13h00 às 
19h00). Em situações de emergência ou urgência, relacionadas à pesquisa, as 
mesmas poderão ser contatadas pelo telefone (41) 99868-6161 (número de 
telefone disponível nas 24 horas, com acesso direto às pesquisadoras envolvidas). 
Caso o senhor (a) tenha dúvidas sobre seus direitos como participante de 
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pesquisa, poderá contatar o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos – 
CEP/HC/UPFR pelo Telefone 3360-1041 das 8h às 14h de segunda a sexta-feira. 
O CEP é formado por um grupo de indivíduos com conhecimentos científicos e não 
científicos que realizam a revisão ética inicial e continuada do estudo de pesquisa 
para mantê-lo seguro e proteger seus direitos. A sua participação neste estudo é 
voluntária e se o senhor (a) não quiser mais fazer parte da pesquisa, poderá 
desistir a qualquer momento. As informações relacionadas ao estudo poderão ser 
conhecidas por pessoas autorizadas (orientador do projeto e estudante de 
graduação colaborador do projeto). No entanto, se qualquer informação for 
divulgada em relatório ou publicação, será feito sob forma codificada, para que a 
sua identidade seja preservada e seja mantida a confidencialidade. O material 
obtido será utilizado unicamente para esta pesquisa e será descartado ao término 
do estudo. Quando os resultados forem publicados, não aparecerão dados 
pessoais e funcionais. 

 
(     ) Eu concordo voluntariamente em participar deste estudo 
(     ) Eu não concordo em participar deste estudo 


