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RESUMO 
 

s 
ráticas mobilizadoras de GRH podem estimular a adoção de bons comportamentos por parte 

volvam nos empregados sentimentos mais profundos de vínculo afetivo com a 
stituição e, conseqüentemente, melhore os relacionamentos, a motivação e o desempenho 

coletivo. 
 

Palavras-chave: mobilização, comportamentos, recursos humanos, condições psicológicas, 
práticas de GRH. 

 

O objetivo desta pesquisa foi estudar a influência das práticas de gestão de recursos humanos 
e o papel mediador das condições psicológicas de apoio, confiança, justiça e poder de agir 
(empowerment) na mobilização dos colaboradores do Hospital Universitário Walter Cantídio, 
da Universidade Federal do Ceará (Fortaleza – CE). Foram consideradas práticas de gestão de 
recursos humanos aquelas ligadas ao desenvolvimento das competências, à avaliação e 
feedback sobre o desempenho e ao compartilhamento da informação. Como variáveis 
mediadoras foram consideradas as condições psicológicas percebidas de apoio organizacional, 
poder de agir (empowerment), confiança na chefia imediata e justiça procedimental. O estudo 
teve natureza quantitativo-descritiva, utilizando um questionário estruturado impresso, não 
identificado, com 93 (noventa e três) perguntas e foi realizado a partir de uma amostra 
aleatória de 638 (seiscentos e trinta e oito) servidores públicos e funcionários em atividade 
neste hospital.  Foi aplicada estatística descritiva e análise fatorial exploratória, utilizando 
como procedimentos de estimação multivariados para a análise das relações causais a 
modelagem de equações estruturais e o bootstrapping. Os resultados revelaram que a hipótese 
que se referiu à influência direta das práticas de desenvolvimento das competências não se 
confirmou, porém, as percepções de apoio e de empowerment psicológico mostraram um 
efeito positivo nos comportamentos de mobilização, o que revela uma influência mediada 
destas práticas. Ao contrário, não foi confirmada a hipótese da influência positiva das 
percepções sobre a confiança na chefia imediata. Foi confirmada a hipótese da influência 
direta e positiva das práticas de compartilhamento da informação, ao mesmo tempo em que 
não se confirmou a hipótese da influência direta e positiva das práticas de avaliação e 
feedback sobre o desempenho. Porém, a percepção da justiça procedimental, enquanto 
mediadora das práticas de compartilhamento da informação, não apresentou influência 
significativa nos comportamentos, mas quando mediadora das práticas de avaliação e 
feedback sobre o desempenho, foi plenamente confirmada. Estes resultados indicam que a
p
dos colaboradores do HUWC/UFC, mas que, porém, podem não ser suficientes, caso não 
sejam também implementadas práticas de justiça, de apoio, de confiança, de empowerment, 

ue desenq
in

 



 

ABSTRACT 
 

f at
e  
o d
o m

ation 
s io
s t

re i
p ly
c d
al g

e
f

f s
p  

ent and feedback on 
tion of procedural justi  

as a medi e
ti
te

f o
a  

institution a c

 
H

 
The aim o
role of th

 this research was to examine the influence of HRM practices and the medi
 psychological conditions of support, trust, justice and empowerment in

ing 
the 

mobilizati n employee’s behaviors of Hospital Universitário Walter Cantídio / Universi ade 
Federal d  Ceará (Fortaleza – CE). We considered HRM practices those linked to hu an 
resources co
sharing. A

mpetence development, evaluation and feedback on performance and inform
 mediating variables some psychological conditions, such perceived organizat nal 

support, p ychological empowerment, trust in leadership and procedural justice. The s udy 
has descriptive-quantitat
(ninety-th

ive nature, using a structured questionnaire, not identified, with 93 
e) questions, carried through a random sample of 638 (six hundred and th rty-

eight) hos ital employees. It was applied descriptive statistics and exploratory factor ana sis, 
using stru
for the an

tural equation modeling and bootstrapping as multivariate estimation proce
ysis of causal relationships. The results revealed that the hypothesis concernin

ures 
 the 

direct influence of competence development practices was not confirmed, how ver, 
perceptions
on the behaviors, which shows a m

 of organizational support and psychological empowerment had a positive e
ediated influence of these practices. In contrast, th

fect 
e 

positive in luence of perceptions on trust in leadership was not confirmed. The hypothe is of 
direct and ositive influence of information sharing practices was confirmed at the same time 
the hypoth
performanc

esis of direct and positive influence of the assessm
e practices had not been confirmed. However, the percep ce
ator in the information sharing practice, revealed no significant influenc  on 

behavior, b
was fully c

ut working as mediator in the assessment and feedback on performance prac
onfirmed. These results indicate that mobilizing HRM practices may stimula

ce it 
 the 

adoption o  positive behaviors by the employees of HUWC / UFC, but, however, may n t be 
sufficient t
empowerm

o improve them, if not also implemented practices of justice, support, trust 
ent, in which employees could develop feelings of deep emotional links to
nd, consequently, improve relationships, motivation and collective performan

nd
 the 
e. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 

 

afetivo para com a organização. 

tão de recursos humanos manifestam a 

convicção 

gar, 

progressiva

1.1 Considerações Gerais 

 

Os novos paradigmas da administração colocam no centro estratégico a gestão de 

recursos humanos, posicionando as pessoas como o mais relevante fator estratégico de 

alcance dos resultados organizacionais. 

As práticas de gestão de recursos humanos (GRH) exercem um impacto 

significativo no desempenho individual e, por conseguinte, nos resultados de qualquer 

organização, pública ou privada. 

A inovação e os comportamentos discricionários dos trabalhadores, que se 

evidenciam além do papel estabelecido para estes, são fatores que contribuem para a criação 

de uma organização de alta efetividade.  

Porém, para que ocorram, dependem de um ambiente de trabalho adequado, 

promovido pela percepção das pessoas sobre o apoio organizacional recebido, a confiança nos 

chefes e colegas de trabalho e os sentimentos de justiça interna, refletindo, assim, no poder de 

agir (empowerment) e no comprometimento 

Por outro lado, a qualidade das decisões estratégicas e seu respectivo impacto no 

alcance dos objetivos e nos resultados organizacionais estão ligadas à qualidade dos 

colaboradores existentes, tendo relação direta, em grande parte, com o sistema de gestão de 

recursos humanos (desenvolvimento de competências, compartilhamento da informação, 

avaliação e feedback sobre o desempenho, entre outros). 

Desta forma, os novos paradigmas da ges

de que as pessoas são o mais importante recurso competitivo e estratégico das 

organizações. 

Em contraposição à tradicional gestão de pessoal, historicamente baseada em um 

modelo burocrático e rígido de organização, a gestão de recursos humanos está dando lu

mente, à integração desta com a estratégia da organização, considerando que o 

sucesso assenta-se na capacidade de mobilizar os recursos humanos. 

Deste modo, além de alinhar as pessoas à estratégia organizacional, o novo 

modelo de gestão de recursos humanos esforça-se em alinhar a estratégia organizacional às 
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pessoas, através de ações incentivadoras da promoção de um ambiente psicologicamente são, 

que promova os bons comportamentos de mobilização. 

os cidadãos.  

como a precariedade nas condições de trabalho, o sofrimento psíquico 

decorrente 

falta de intervenção dos sistemas de 

gestão de r

 áreas, 

sendo atribuídas, principalmente, ao stress laboral, síndrome de burnout e a lesões 

osteomusculares (SHAMIAN et al., 2003).  

são pouco consideradas nos indicadores oficiais de gestão e de 

atividades d sse grupo de instituições, nos quais o destaque é dado para os aspectos de ordem 

financeira e de produtividade. Aqueles indicadores ligados à gestão de recursos humanos, 

como taxa 

 et al. (2005a) têm demonstrado que as 

práticas de

pela percepção  sentimentos 

de confianç

Des

estudos que in és dos indicadores oficiais. 

Estudos qu ndições 

psicológica nde 

importância frente às tradicionais práticas de GRH que consideram somente dados 

No âmbito dos Hospitais Universitários e de Ensino Públicos, dificuldades de 

diversas ordens têm influenciado os resultados organizacionais e a efetividade dos serviços 

prestados a

Vasconcelos (2008) afirmou que tais dificuldades são traduzidas como uma crise 

recorrente e estrutural, de origem administrativo-financeira, sentida pelos colaboradores que 

fazem o dia-a-dia dessas instituições através de manifestações que induzem a pouca 

motivação, tais 

do mesmo, a sobrecarga de atividades e de funções, o escasso incentivo ao 

desenvolvimento profissional, o achatamento salarial, as relações autoritárias de trabalho e a 

ausência de políticas de pessoal mobilizadoras. 

Deste modo, conseqüências decorrentes da 

ecursos humanos em busca de soluções mais efetivas para tais problemas têm 

acarretado dificuldades para a retenção de trabalhadores nesse setor. O incremento dos riscos 

ocupacionais e o stress têm gerado, por exemplo, no Canadá, uma das mais elevadas taxas de 

licença médica entre as enfermeiras, superando todos os outros trabalhadores de outras

Estas percepções 

e

de absenteísmo, rotatividade de pessoal (turnover), doenças ligadas ao trabalho, 

entre outras, que possam evidenciar as relações entre as práticas de gestão e o grau de 

mobilização dos colaboradores, são pouco estudados. 

Estudos recentes como o de Tremblay

 recursos humanos adotadas em hospitais somente têm efetividade se mediadas 

, por parte dos trabalhadores, de mecanismos de troca social, como

a na organização e percepção de justiça e apoio organizacional, por exemplo.  

te modo, visto os aspectos abordados, considera-se relevante a realização de 

vestiguem tais situações não exploradas atrav

e avaliem as práticas de gestão de recursos humanos que favorecem as co

s e os bons comportamentos de mobilização dos colaboradores teriam gra
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quantitativo

Um modelo inovador elaborado e estudado para orientar as ações em direção à 

doção de boas atitudes, comprometimento e alto desempenho no ambiente de trabalho, é a 

manos, proposta por Tremblay, Chênevert, Simard, Lapalme e 

oucet (20 b). 

rico propõe-se a ser um modelo de gestão estratégica de recursos 

humanos nas organizações, e tem como princípio basilar a adoção, por uma massa crítica de 

mpregados, dos chamados comportamentos de mobilização coletiva, cujo objetivo é otimizar 

ao máximo

 

1.2 Problemas de Pesquisa  
 

 

A partir dessas considerações, alguns 

relativos às possíveis inf

sobre as condições psic entos de mobilização dos colaboradores do 

Hospital Un

a. 

b. 

tal 

influenciam positivamente os comportamentos? 

d. influencia estes comportamentos? 

s e não estratégicos (quantificação da força-de-trabalho, qualificação, despesa 

com folha de pagamento, etc.). 

O Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) da Universidade Federal do 

Ceará, inserido neste contexto, será utilizado, para efeito desta investigação, como campo de 

pesquisa. 

a

Mobilização dos Recursos Hu

D 05

Este modelo teó

e

 o desempenho individual e organizacional.  

Estes comportamentos, por sua vez, devem ser incentivados pela organização, 

através do aprimoramento de suas práticas de gestão mobilizadoras e mediados pelas 

percepções dos componentes da organização em relação ao apoio recebido, a confiança 

presente, o empowerment concedido, a justiça percebida e o reconhecimento praticado. 

 

questionamentos foram estabelecidos 

luências das práticas de gestão de recursos humanos e das percepções 

ológicas nos comportam

iversitário Walter Cantídio, tais como:  

Há relação positiva entre as práticas de gestão de recursos humanos adotadas 

no HUWC com os comportamentos de mobilização observados?  

As percepções sobre o apoio organizacional, a confiança na chefia imediata, o 

poder de agir (empowerment psicológico) e a justiça procedimen

c. Em que grau cada prática analisada influencia estes comportamentos? 

Em que grau cada condição psicológica 
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Portanto, esta pesquisa busca identificar as influências das práticas de gestão de 

cursos humanos e das condições psicológicas de apoio organizacional, confiança na chefia 

imediata, 

.3 Objetivos do Trabalho  

mediador das c

justiça procedi ment psicológico) nos comportamentos de 

mobilização

modelo teórico

 

1.3.2 Objet

 

• de gestão de recursos humanos nos 

• Analisar, a partir da percepção dos respondentes, o papel mediador do apoio 

 da confiança na chefia imediata, da justiça procedimental e do 

poder de agir (empowerment psicológico) entre as práticas de gestão de 

, 

re

poder de agir (empowerment psicológico) e justiça procedimental nos 

comportamentos de mobilização dos colaboradores de um hospital universitário público 

brasileiro. 

 

 

1
 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Estudar a influência das práticas de gestão de recursos humanos e o papel 

ondições psicológicas de apoio organizacional, confiança na chefia imediata, 

mental e poder de agir (empower

 dos colaboradores de um hospital universitário público brasileiro, a partir do 

 proposto por Tremblay, Chênevert, Simard, Lapalme e Doucet (2005b). 

ivos específicos 

Estudar as influências das práticas 

comportamentos de mobilização dos colaboradores de um hospital 

universitário público brasileiro. 

organizacional,

recursos humanos e os comportamentos de mobilização (TREMBLAY; WILS

2005) dos recursos humanos de um hospital universitário público brasileiro. 

• Aplicar o modelo teórico de Mobilização dos Recursos Humanos em um 

hospital universitário público brasileiro. 
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1.4 Contrib

o deste trabalho vem contribuir, de maneira 

relevante, 

tilizarão a teoria e o método proposto como paradigmas epistemológicos. 

 

 

co, a abrangência e evitar possíveis distorções na análise 

este estudo, foram considerados os seguintes pressupostos: 

• O estudo tem como princípio a influência das práticas de gestão de recursos 

humanos, bem como do papel mediador das condições psicológicas, nos 

comportamentos de mobilização; 

• Os dados para as análises provêm das percepções dos colaboradores, 

assumindo-se como representativos das condições de trabalho na instituição, 

não tendo sido investigada a percepção dos gestores; 

• O estudo utiliza um desenho transversal (cross-sectional). Por conseguinte, 

não se pode tirar uma conclusão definitiva sobre as relações de causalidade, 

mesmo considerando o fato de que as análises envolveram o cálculo de 

equações estruturais; 

• O estudo foi realizado em apenas uma organização, o que limita a 

generalização dos resultados.  

 

 

1.6 Estrutura do Trabalho  

 

Este trabalho foi dividido em seis capítulos, sendo a introdução o primeiro deles. 

No capítulo 2, apresentou-se o referencial teórico sobre Mobilização dos Recursos 

Humanos, esclarecendo sua conceituação, estrutura, tipos e dinâmica das fases em uma 

organização. Também, mostraram-se os antecedentes teóricos do modelo, as pesquisas mais 

recentes sobre o tema e comentou-se sobre o sistema hospitalar público brasileiro no qual está 

inserida a instituição estudada. 

uição Científica 
 
 

A aplicação do modelo teórico de Mobilização dos Recursos Humanos é inédita 

no Brasil. Assim sendo, o desenvolviment

em possíveis novos estudos relacionados à área de gestão de pessoas nas 

organizações, que u

 

1.5 Pressupostos Básicos  

A fim de definir o fo

d
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No capítulo 3, apresentou-se a metodologia utilizada neste trabalho, 

aracterizando-a quanto ao tipo, à amostra, as técnicas e o instrumento de coleta de dados, o 

modelo hip

c

otético considerado para análise, assim como se justificou a escolha das técnicas 

de análise multivariada dos dados utilizadas. 

O capítulo 4 procurou caracterizar o hospital em estudo e suas políticas de 

recursos humanos. 

O capítulo 5 apresentou a análise descritiva dos dados, a análise dos pressupostos, 

os procedimentos de análise fatorial, a avaliação do modelo hipotético e as hipóteses em 

estudo, finalizando com a discussão dos resultados. 

No capítulo 6, apresentou-se a conclusão, bem como as limitações deste trabalho e 

sugestões para trabalhos futuros. 
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2 REFERE

O referencial teórico desta pesquisa foi estruturado segundo duas grandes áreas de 

abordagem teórica: pri sos 

humanos, conceituando

teórico proposto por 05b). Em segundo lugar, compreendeu uma 

caracterização da estrutura do sistema hospitalar público brasileiro e dos hospitais 

universitári

Na primeira parte do enquadram

mobilização

s do modelo a cunhar a teoria em estudo, bem como as 

pesquisas 

 modelo parcial utilizados nesta pesquisa: as práticas de gerenciamento de 

recursos hu

 estrutura do sistema hospitalar público brasileiro e dos hospitais 

universitári

2.1 Mobiliz

ais se destaca uma: associação, aliança da população ou de 

um segmento da sociedade em prol de uma causa. 

NCIAL TEÓRICO 

 

meiramente, abrangeu os estudos sobre mobilização dos recur

 e demonstrando sua estrutura de relações, considerando o modelo 

Tremblay et al. (20

os. Esse enquadramento teórico permitiu a delimitação da pesquisa, fornecendo o 

suporte necessário para estudar os construtos apresentados.  

ento teórico, que abrangeu os estudos sobre 

 dos recursos humanos, foi demonstrado o conceito do termo mobilização, 

considerando sua abordagem organizacional, um relato histórico dos estudos e teorias 

antecedentes que levaram os autore

empíricas e os estudos em torno do construto pesquisado. Em seguida foi 

apresentada a estrutura do modelo teórico e são apresentados e caracterizados os construtos 

considerados no

manos, as condições psicológicas favorecedoras à mobilização e os tipos de 

comportamentos de mobilização. Por fim, foi demonstrada a dinâmica das fases de 

mobilização em uma organização, na tentativa de evidenciar as características de uma 

organização considerada mobilizada e as de uma desmobilizada. 

A segunda e última parte do enquadramento teórico considerado compreendeu 

uma caracterização da

os, com o objetivo de referenciar o lócus deste trabalho.  

 

 

ação dos Recursos Humanos 

 

2.1.1 Definição de mobilização 

 

O termo mobilização, na língua portuguesa, apresenta diversos significados.  

O iDicionário Aulete da Língua Portuguesa (2008) apresenta quatro definições do 

verbete mobilização, dentre as qu
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Depreende-se, a partir da definição do termo mobilização, que sua raiz encontra-

se no verbete mobilizar, que, segundo a mesma obra, apresenta cinco definições que merecem 

destaque:   

1. Conclamar, chamar à ação (pessoas, grupos, instituições etc.); 2. Pôr(-se) em 
ação (tropa) para a guerra ou ante perigo de guerra;  3. Movimentar(-se), mover(-
se), pôr(-se) em ação; 4. Arregimentar, sensibilizar ou comover e 5. Movimentar-se 
para deflagrar uma ação. 

 

Já o Dicionário Merriam-Webster’s On-line Thesaurus (2008), apresenta a 

seguinte definição do verbete “mobilização”, na língua inglesa: 
Um ato de reunir forças para renovar ou tentar uma conquista.  

 

Note-se, em primeiro lugar, que, a partir das definições demonstradas, a 

 implicando um 

onceito intrínseco de movimento.  

Em terceiro lugar, pelas definições apresentadas, tem um caráter 

predominan

o não caracteriza o sentido 

pleno da m

ais e administrativas, 

que é o de m

 acordo com Tremblay e Wils (2005), a mobilização pode ser definida como 

uma massa

mobilização no sentido literal e usual refere-se a uma ação ou um ato,

c

Em segundo lugar, a mobilização, enquanto ato ou ação, pode ser utilizada na voz 

ativa ou passiva, isto é, mobiliza-se outrem ou a si mesmo, conforme as definições citadas 

anteriormente.  

temente coletivo, cujo objeto é a soma das ações individuais, a partir da análise do 

uso de termos ou expressões como “grupos”, “pessoas”, “tropa”, “reunião de forças” e 

“arregimentação”. São as forças coletivas as alavancas motrizes da mobilização. Isto é, 

mesmo podendo somente um indivíduo mobilizar-se, esta açã

obilização.  

Da mesma forma, aplicam-se as definições apresentadas anteriormente ao sentido 

organizacional de mobilização, quando Tremblay e Simard (2005a) reforçam-nas, no 

momento em que afirmam que a mobilização é um conceito de ação, não de intenções.  

Deste modo, compreendendo o sentido estrito da palavra, passamos à definição 

deste termo enquanto conceito ou construto do domínio das ciências soci

obilização dos recursos humanos. 

De

 crítica de empregados que realizam ações, que fazem parte ou não do seu contrato 

de trabalho, remuneradas ou não, benéficas ao bem-estar dos outros, à sua organização e à 

realização de uma obra coletiva.  
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Tal definição destaca os fundamentos basilares do conceito: são ações positivas, 

voluntárias ou vinculadas ao contrato de trabalho, realizadas em benefício de outras pessoas 

ou de uma coletividade, visando construir uma obra coletiva, desenvolvidas por um conjunto 

significativo de pessoas para que produza os efeitos esperados no desempenho organizacional. 

Deste modo, Tremblay e Simard (2005a) afirmaram que uma forte mobilização é 

definida co

alho. 

 

 à mobilização dos recursos humanos  

 

 aspectos 

comportamentais, soc

organizações que dera

Humanos. 

A partir do anística da 

Administra

 recursos humanos possui variados tipos de 

antecedente

NEAR, 1983; VAN DYNE; GRAHAM; DIENESCH, 1994; WILLIAMS; ANDERSON, 

mo uma série de comportamentos que uma massa crítica de trabalhadores decide 

adotar voluntariamente, de forma discricionária. Trata-se de comportamentos, em sua maioria, 

fora do papel de trabalho (extrapapel), que implicam um uma forma de exceder as exigências 

estipuladas pelo contrato de trab

 

2.1.2 Construtos antecedentes

Existem, atualmente, várias teorias ou construtos que consideram

iais e afetivos ligados à motivação dos recursos humanos nas 

m suporte à elaboração do construto da Mobilização dos Recursos 

advento da Teoria das Relações Humanas ou Escola Hum 

ção, e em especial, nas últimas décadas, várias pesquisas e estudos vêm sendo 

desenvolvidos em torno da ênfase na interação social dos trabalhadores na organização e nos 

aspectos emocionais relativos aos comportamentos no trabalho. 

Vários pesquisadores organizacionais têm se dedicado ao estudo dos 

comportamentos fora do papel ou extrapapel, ou seja, aqueles comportamentos voluntários ou 

discricionários que ultrapassam positivamente as expectativas daqueles formalmente 

prescritos no contrato de trabalho, mas que, em última instância, beneficiam os resultados 

organizacionais. Tais comportamentos constituem-se em uma das bases de suporte da 

mobilização dos recursos humanos proposto por Temblay et al. (2005a). 

Deste modo, a mobilização dos

s. 

Dos construtos que mais influenciaram a elaboração e definição do modelo 

teórico da mobilização dos recursos humanos, destacam-se aqueles ligados aos 

Comportamentos de Cidadania Organizacional ou Organizational Citizenship Behaviors 

(OCB) (MORRISON, 1994; ORGAN, 1988; PODSAKOFF et al., 2000; SMITH; ORGAN; 
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1991); ao Desempenho Contextual (BORMAN; MOTOWIDLO, 1997; REGO, 2000; VAN 

SCOTTER; MOTOWIDLO, 1996); aos Comportamentos Organizacionais Pró-Sociais 

(BARUCH et al., 2004; BRIEF; MOTOWIDLO, 1986); à Espontaneidade Organizacional 

(GEORGE; BRIEF, 1992); aos de Desempenho de Cidadania (COLEMAN; BORMAN, 

2000) e à Mobilização Coletiva (WILS et al., 1998). 

Com o propósito de melhor compreender esta diversidade, apresentamos, a seguir 

e no Quadro 1, a evolução dos estudos supracitados, realizados em torno do tema do 

desempenh

inição de mobilização, estão 

os conceito

Citizenship Beh B). 

cidadania organ nship Behaviors (OCB) como:  

o, queremos dizer que o 

o não é geralmente entendida como punível. (Tradução nossa) 

) o conformismo, definido como um conjunto de comportamentos impessoais 

que demon

illiams e Anderson (1991) ampliaram as duas dimensões comportamentais 

definidas 

rtuguesa, Comportamento de 

Cidadania 

o comportamental, desenvolvidos nas últimas duas décadas e meia, abordando 

suas principais características. 

Dentre uma das mais importantes contribuições à def

s ligados ao Comportamento de Cidadania Organizacional ou Organizational 

aviors (OC

Organ (1988 apud PODSAKOFF et al., 2000), definiu os comportamentos de 

izacional ou Organizational Citize
[...] comportamento individual que é discricionário, não direta ou explicitamente 
reconhecido pelo sistema formal de recompensa, e que, no conjunto, promove o 
funcionamento eficaz da organização. Por discricionári
comportamento não é uma exigência obrigatória do papel ou da descrição do 
trabalho, [...] o comportamento é sim uma questão de opção pessoal, tal que a sua 
omissã
 

 
De acordo com Tremblay e Wils (2005), o primeiro trabalho empírico foi 

desenvolvido por Smith, Organ e Near, em 1983. Este estudo identificou duas grandes 

dimensões comportamentais: (a) o altruísmo, definido como um conjunto de comportamentos 

que visam ajudar uma pessoa específica em um determinado problema relacionado ao 

trabalho (por exemplo, ajudar os outros no caso de sobrecarga de trabalho ou no caso de 

ausência) e (b

stram uma obediência ao cumprimento das regras explícitas e implícitas e que 

evidenciam a internalização de conceitos que se vinculam ao chamado “empregado-padrão” 

(por exemplo, pontualidade, não prolongamento dos horários de descanso ou de folgas ou não 

perder tempo para conversar com os outros). 

W

anteriormente, ao incorporarem os conceitos de OCB-I e de OCB-O 

(respectivamente, Organizational Citizenship Behaviors-Individual e Organizational 

Citizenship Behaviors-Organizational, ou, na língua po

Organizacional–Individual e Comportamento de Cidadania Organizacional–
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Organizacio

que beneficiam  

demonstraç

determinado d

primeiro, refere eficiam a organização em geral e são ligados ao conceito 

de conform

atraso ou uma a

ais 

elaborado d

spírito esportivo: traduzido como as atitudes positivas face aos 

ção e educação para com o outro, 

e) niões ou participar de atividades não 

Mo 5), propusera uma alternativa ao 

conceito de

por Organ (19 pectos distintos: (a) o comprometimento, que se 

refere aos c

que se relaciona ao fato de o empregado manter-se atualizado com o que acontece na 

organização

entrado na participação na vida 

política, co

nal). O conceito de OCB-I é ligado ao altruísmo e refere-se aos comportamentos 

 diretamente as pessoas e, indiretamente, a organização, como, por exemplo, a

ão de interesse por outros empregados, ajudando aqueles que faltaram em um 

ia. Já o conceito ligado aos comportamentos de OCB-O, ao contrário do 

m-se àqueles que ben

ismo, como, por exemplo, quando um funcionário comunica com antecedência um 

usência. 

Organ (1988 apud PODSAKOFF et al., 2000), propusera um esclarecimento m

os conceitos ligados ao OCB, sugerindo cinco dimensões comportamentais: 

a) Altruísmo: como, por exemplo, ajudar os outros; 

b) Consciência profissional: comportamentos no papel, como a assiduidade ao 

trabalho;  

c) E

constrangimentos, superando-os;  

d) Cortesia: comportamentos como aten

atitudes de informação das ações a serem executadas; e 

Virtude cívica: como assistir a reu

obrigatórias. 

rrison (1994 apud TREMBLAY; WILS, 200

 cidadania organizacional, ao contribuir com a dimensão virtude cívica proposta 

88), dividindo-a em dois as

omportamentos de participação na vida interna da organização e (b) a atualização, 

. 

Ressalta-se que Morrison (1994 apud PODSAKOFF et al., 2000), comprovou, 

através de evidências empíricas, que muitos dos comportamentos descritos por Organ (1988) 

como discricionários e não formalmente recompensados pelo sistema de recompensa 

organizacional eram percebidos pelos empregados como parte dos requisitos do seu papel na 

organização.  

Van Dyne, Graham e Dienesch (1994), por sua vez, propuseram uma nova 

classificação de comportamentos de OCB cujo enfoque foi c

mpreendendo cinco dimensões comportamentais: 

a) Lealdade: traduzido como a defesa da organização quando outros a criticam;  
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b) Obediência: demonstrado por um respeito às regras e instruções, pela 

pontualidade na conclusão da tarefa e pelo zelo dos recursos de organização;  

necendo na organização 

que visam melhorar o moral, 

incentivar a

(focado nos co

persistente em 

Um

refere-se aos C izacionais Pró-Sociais.  

socialmente de

c) Participação social: compreendida, por exemplo, pelo envolvimento em 

atividades diversas fora da organização e pelo compartilhamento de idéias 

com outras pessoas; 

d) Participação funcional: como a disposição em voluntariar-se a prestar horas 

extraordinárias; e 

e) Participação inovadora: como, por exemplo, fazer sugestões construtivas. 

Um segundo construto antecedente à Mobilização de Recursos Humanos refere-se 

ao Desempenho Contextual, proposto por Borman e Motowidlo (1997).  

Rego (2000) o definiu como o conjunto de ações dos membros organizacionais 

que ajudam a modelar o contexto organizacional, social e psicológico em que as tarefas são 

levadas a cabo. 

Compõe-se de cinco dimensões comportamentais: 

a) Ajudar e cooperar com outras pessoas; 

b) Tornar-se voluntário para efetuar tarefas que, formalmente, não fazem parte 

do cargo ou do contrato de trabalho; 

c) Perseverar com entusiasmo e esforço extraordinário, quando necessário, para 

cumprir, com sucesso, suas próprias tarefas; 

d) Apoiar e defender os objetivos organizacionais, perma

mesmo em tempos difíceis; 

e) Cumprir as regras e procedimentos organizacionais, seguindo as ordens e a 

autoridade. 

Van Scotter e Motowidlo (1996) propuseram uma conceitualização ligeiramente 

mais simples que inclui duas dimensões: (a) a simplificação interpessoal (o fato de ajudar e 

cooperar com os outros, abrangendo todos os atos voluntários 

 cooperação e remover as barreiras ao desempenho) e (b) a dedicação ao trabalho 

mportamentos auto-disciplinados, como o cumprimento das regras e o esforço 

relação ao trabalho, por exemplo).  

 terceiro construto influenciador da Mobilização dos Recursos Humanos 

omportamentos Organ

Um comportamento pró-social referencia-se na noção de comportamento 

sejável, uma vez que existem crenças culturais que as pessoas deveriam se 
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comportar pró

(BARUCH et a

realizados por 

a organização  interage; e c) realizados com a intenção de promover o bem-

estar dos ou

ser classificado

Ap

na literatura nã

existe uma con

esses autores, s comportamentos 

delineados 

remblay e Wils (2005) refere-se ao conceito de 

Espontanei

us autores para 

quebrar um

s fora do papel que são adotados 

voluntariam

arefas e o alcance das metas, como, por exemplo, 

or exemplo, denunciar atividades 

-socialmente porque é socialmente desejável ou correto, em algum sentido 

l., 2004). 

Brief e Motowildlo (1986) os definiram como comportamentos que são: a) 

um membro de uma organização; b) direcionados para um indivíduo, grupo ou 

com a qual ele

tros. Estes autores delinearam 13 tipos específicos de comportamentos que podem 

s como pró-sociais.  

esar desta definição e da identificação de tipos comportamentais aproximados, 

o existe uma definição clara do conceito de comportamento pró-social, pois 

siderável sobreposição deste construto com outros análogos. De acordo com 

há dificuldades com uma definição precisa porque os vário

podem ser organizacionalmente funcionais, individualmente funcionais ou 

disfuncionais (BARUCH et al., 2004). 

Tais comportamentos, porém, apresentam características discricionárias ou 

voluntárias e que não são prescritos no papel determinado ao empregado e, como tal, muito se 

assemelham aos comportamentos de cidadania organizacional (OCB), definidos por Organ 

(1988) e à classificação proposta por Van Dyne, Graham e Dienesch (1994). 

Um quarto construto influenciador da cunhagem teórica da mobilização dos 

recursos humanos de acordo com T

dade Organizacional, proposto por George e Brief (1992). 

Segundo Tremblay e Wils (2005), esse construto foi criado por se

 pouco com os conceitos teóricos demonstrados anteriormente, porquanto os 

mesmos traem a idéia original dos comportamentos espontâneos de Katz (1964). 

Este construto faz referência aos comportamento

ente pelo empregado e que contribuem para a eficácia da organização, de acordo 

com quatro dimensões (ver síntese em Podsakoff et al., 2000):  

a) Ajudar seus colegas de trabalho: inclui todas as formas voluntárias de 

assistência que os membros de uma organização prestam ao outro, visando 

facilitar o cumprimento das t

ajudar um colega que tenha sobrecarga de trabalho e chamar a atenção acerca 

de erros e omissões; 

b) Proteger a organização: inclui as ações voluntárias destinadas proteger ou 

salvar vidas e a propriedade, como, p
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suspeitas ou perigosas, perigos de incêndio ou parar o processo de produção 

quando houver risco à integridade física; 

es, desde as mais simples às mais 

d) uma imagem externa positiva: inclui as contribuições voluntárias dos 

tenção dos 

rtamentos de cidadania interpessoal (cortesia, altruísmo, 

simplificaç

ofissional, espírito de equipe, lealdade, OCBO, etc.) e de cidadania nas tarefas 

ou o emprego (esforços suplementares, persistência, devoção, desempenho nas tarefas 

prescritas, participação

Por fim, u

Humanos denomina-se

Esses autor

profissionais de recurso

cunhada a definição do

Deste mod

conta as suas horas, q

trabalho e é enérgica e mo sendo 

uma pessoa que realiza esforços superiores ao normal, faz mais do que é pedido e que, ainda, 

excede con

das em três direções:  

c) Fazer sugestões construtivas para a organização: inclui as ações voluntárias de 

criatividade e inovação nas organizaçõ

complexas; e 

Refletir 

empregados em mostrar à sociedade, por exemplo, o quanto a sua organização 

se preocupa com os clientes; comenta sobre a alta qualidade dos seus produtos 

e serviços. Tais ações contribuem, por exemplo, para uma boa imagem da 

organização, resultando em melhor desempenho e facilidades na ob

recursos necessários à mesma junto aos seus fornecedores. 

Visando agrupar os diferentes vocábulos e conceitos, Coleman e Borman (2000) 

apresentaram o conceito integrador do Desempenho de Cidadania.  

Estes autores mostraram que este conceito poderia compreender três categorias de 

comportamentos: os compo

ão interpessoal, OCBI, etc.), de cidadania organizacional (virtude cívica, 

consciência pr

 funcional, etc.) 

m último construto antecedente ao de Mobilização de Recursos 

 Mobilização Coletiva, proposto por Wils et al. (1998). 

es desenvolveram um primeiro estudo empírico de investigação junto a 

s humanos e consultores de Québec, Canadá, quando, a partir dele, foi 

 que seja um empregado mobilizado. 

o, um empregado mobilizado foi descrito como uma pessoa que não 

ue investe seu tempo, sua energia e se dedica inteiramente ao seu 

dedicada. Uma pessoa mobilizada também foi descrita co 

tinuamente o que se espera dela. 

Esta definição é compatível com os outros conceitos de desempenho fora do papel 

vistos anteriormente neste trabalho. A referida pesquisa, contudo, permitiu encontrar a direção 

destas energias ditas mobilizadoras. Segundo Wils et al. (1998), a mobilização realiza-se 

quando essas energias são canaliza
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a) Esforços de melhoria contínua: energias mobilizadas para melhorar a 

qualidade do trabalho; 

b)  Alinhame gias mobilizadas para alinhar o seu trabalho em 

direção às iona

c) Esforços de coordenação espontânea: são esforços mobilizados para agir em 

equipe. 

W ) afirmaram qu concepções revelam que 

cebem hos comportamentais como 

essencialmente extrapapel ou fora do papel prescrito. Por exemplo, um comportamento de 

cidadania requer desemp fas nor péis prescritos.  

Nenhum destes construtos, também, a clara entre o 

individual e o coletivo, n stinção entre o oderia ser motivação e o que poderia 

er mobilização. Segundo esses autores, duas p  respostas: (a) 

divíduos motivados são, conseqüentemente, mob o e 

onde começa a mobilização? 

Semelhante ta  et al. (2000), quando 

xpressaram: 

 
[...] a quisas nto 
ex ma falta s e 
di renças em alguns desses  
conceituais dos comportamento nia organizacional (Organ, 1988), 
comportamento organizaciona  1986), 
comportamento cívico orga neidade 
organizacional (George e Brie
contextual (Borman e Motowidl  
importantes entre esses construto m ver essas diferenças 
camufladas, se não completam reconhecer as 
di renças nestes construtos po conceituais conflitantes para 
di r outro lad ca que há certo número 
de ocasiões em que essencialmen os 
diferentes pesquisadores. O prob er os 
padrões globais que existem na li (Tradução nossa) 
 

Nenhuma destas teorias, porém, propu ualquer ou uma ordem 

de evolução quanto aos conceitos, diferenciando, como, por exemplo, motivação e 

; comportamento prescrito e comportamento extrapapel. 

Da mesma forma, não propuseram caminhos ou fases em que se pudessem auferir os estágios 

alcançados em uma organização. 

 

nto estratégico: ener

 prioridades organizac is; e 

Tremblay e 

quase todos os pesquisadores e teóricos con

ils (2005 e estas diversas 

 os desempen

enhos além das tare mais ou dos pa

 estabeleceu a fronteir

em fez a di  que p

s erguntas permanecem sem

in ilizados? e (b) onde termina a motivaçã

observação foi manifes da por Podsakoff

e

proliferação de pes
rapapel, resultou em u

 sobre OCB e outras formas de comportame
gumas das semelhançat

fe
 de reconhecimento de al
construtos. Uma leitura atenta das definições
s de cidada

l pró-social (Brief e Motowidlo,
nizacional (Graham, 1991), esponta
f, 1992; George e Jones, 1997), desempenho 
o, 1993) sugere que existem algumas diferenças
s, embora não seja incomu

ente ignoradas. O perigo de não 
fe de ter conotações 
ferentes pessoas. Po o, a literatura também indi

te a mesma idéia ou conceito tem sido dado pel
lema com esta prática é que se torna difícil v
teratura de pesquisa. 

 

seram uma lógica q

mobilização; indivíduo e coletividade
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Quadro 1 - Principais conceitos comportamentais antecedentes à mobilização dos recursos 
humanos propostos durante as últimas duas décadas e meia 

 

Conceitos comportamentais Autores Dimensões 
Smith, Organ e Near (1983) Altruísmo  

Conformismo 
Williams e Anderson (1991) OCB-I 

OCB-O 
 Participação social 
Van Dyne, Graham e Dienesch 
(1994) 
 

Participação funcional 
Lealdade 
Obediência  
Participação inovadora 

Organ (1988) 
 

Cortesia 
Altruísmo 
Espírito esportivo 
Profissionalismo 
Virtude cívica 

Morrison (1994) 
 

Altruísmo 
Espírito esportivo 
Profissionalismo 
Comprometimento (engajamento) 
Atualização 

 

 
 

OCB-O 

 
 
 
 

 
 
Comportamentos de cidadania 
organizacional 

Organ (1997) 
 

OCB-I 

 
Borman e Motowidlo (1997) 
 

Ajudar os outros e cooperar 
Tornar-se voluntário para efetuar tarefas não prescritas 
Persistir fazendo mais esforços para completar as suas 
tarefas 
Adotar, apoiar e defender os objetivos organizacionais 
Seguir as regras e os procedimentos da organização 

 
 
 
Desempenho contextual 

Devoção ao trabalho 
Van Scotter e Motowidlo (1996) Facilitação interpessoal 

 
 
 
 

organizacionai

 
 

Ajudar os seus colegas de maneira pessoal 
Manifestar indulgência (tolerância) para com os 

ara a empresa 
ar tarefas suplementares 

 
Comportamentos 

 
 
 
Brief e Motowidlo (1986) 

empregados 
Ajudar seus colegas de trabalho 
Efetuar sugestões construtivas p
Tornar-se voluntário para realiz

s pró-sociais  Esforçar-se mais no trabalho 
Representar externamente a organização de maneira 
positiva 
Permanecer com a organização apesar de certas 
dificuldades 
Agir de acordo com as regras da organização 
Oferecer serviços ou produtos aos clientes, no interesse da 
organização 
Opor-se a práticas inadequadas 
Ajudar os clientes sobre assuntos pessoais 

 
Espontaneidade 

 
George e Brief (1992) 

Ajudar os
Efe

organizacional 

 seus colegas 
tuar sugestões construtivas 

 Desenvolver-se 
Representar externamente a organização de maneira 
positiva 
Proteger a organização 

 
Desempenho de cidadania 

 
Coleman e Borman (2000) 
 

Interpessoal 
Vinculado às tarefas  
Organizacional 

 
Mobilização 

 
Wils et al. (1998) 
 

Coordenação espontânea 
Melhoria organizacional contínua 
Melh
Alinh

oria individual contínua 
amento estratégico 

Fonte: Adaptado de Tremblay e Wils (2005) 
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2.1.3 Estudos e pesquisas em mobilização dos recursos humanos 
 

O modelo teórico de mobilização dos recursos humanos vem sendo estudado, há 

alguns anos, em países como o Canadá e França. Porém, não há referências de estudos 

semelhantes no Brasil. 

Em contrapartida, teorias comparáveis à da mobilização dos recursos humanos, 

que exploram os comportamentos no papel e extrapapel e os comportamentos de cidadania 

organizacio

2.1.3.1 Estudos sobre os conceito
dos

os anos, diversos estudos têm sido realizados envolvendo conceitos e 

aspectos lig

rtamentos de mobilização, mediados pela percepção do 

apoio organ

unicação, remuneração pelo mérito e qualidade da gestão podem reforçar a 

percepção d

nal, descritos anteriormente, vêm sendo estudadas com grande freqüência em 

diversos países, inclusive no Brasil. 

Da mesma forma, estudos dessas teorias vêm sendo aplicados em instituições da 

área de saúde por todo o mundo, principalmente em hospitais. Porém, não há referências de 

estudos e pesquisas em mobilização de recursos humanos em instituições hospitalares, 

desenvolvidos no Brasil. 

 

 

s e aspectos ligados ao modelo teórico da mobilização 
 recursos humanos 

 

Nos últim

ados ao modelo teórico da mobilização de recursos humanos. 

Queneville, Simard e Bentein (2008) avaliaram, no Canadá, a influência da 

percepção de algumas práticas de Gestão de Recursos Humanos (GRH) sobre os 

comportamentos de mobilização, através de processos de trocas sociais. Neste estudo, os 

referidos autores, evidenciaram o papel fundamental da relação social entre empregados e 

seus respectivos superiores nos compo

izacional e do comprometimento afetivo. 

Bichon (2005), na França, contestou a idéia que a individualização da GRH 

conduziria ao individualismo, à destruição das relações de trabalho e concluiu que a 

mobilização coletiva se constrói por três grandes comportamentos discricionários: (a) 

sociabilidade, (b) cooperação, (c) intercompreensão. Este autor propôs uma escala gradual de 

comportamentos de mobilização e de desmobilização. 

No Canadá, Guerrero e Herrbach (2005) demonstraram que as práticas de GRH 

centradas em com

e apoio e reconhecimento na retenção de jovens profissionais. Para eles, o apoio e 

o reconhecimento são percebidos como construções separadas, ambos influenciados pelas 
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práticas de GRH e a percepção de prestígio externo desempenha um papel tão importante 

como as características do ambiente de trabalho. 

Tremblay et al. (2005a) examinaram a influência das práticas de GRH nos 

comportamentos no papel e extrapapel e o papel mediador dos principais mecanismos de 

trocas sociais, em uma instituição de saúde canadense e verificaram que a influência das 

ráticas de GRH nos comportamentos é inteiramente mediada pelos mecanismos de trocas 

ciais e que o apoio organizacional exerce um papel mediador determinante nesse fenômeno. 

ompro ercepção das práticas inovadoras de GRH e os 

omportamentos de mobilização e verificaram que tal influência não pôde ser confirmada. 

Neste estud

ação dos recursos humanos é resultante da influência individual dos sistemas de 

empowerme

 

organizacio

discricionários são mais fortemente mobilizados quando os empregados têm um elevado nível 

p

so

Queneville, Simard e Rabouin (2004) estudaram a influência do 

metimento afetivo na relação entre a pc

c

o, estes autores comprovaram ainda a relação positiva entre as práticas inovadoras 

de GRH e a mobilização dos trabalhadores e uma relação entre a gestão das competências, o 

reconhecimento não-monetário, o compartilhamento da informação e os comportamentos de 

mobilização e concluíram que a gestão estratégica de RH é uma fonte para alcançar o 

desempenho organizacional. 

Hebbar (2003) estudou os efeitos da mobilização de recursos humanos sobre os 

indicadores de desempenho e evidenciou as relações positivas dos processos de mobilização 

sobre o desempenho. 

Chênevert e Tremblay (2003) pesquisaram sobre a influência de práticas 

inovadoras de remuneração e de empowerment (poder de agir) no desempenho dos recursos 

humanos e em que medida essas práticas influenciam a mobilização e o turnover, concluindo 

que a mobiliz

nt e de remuneração, enquanto que as taxas de turnover são resultantes da 

influência conjunta dos dois sistemas. 

Paré, Tremblay e Lalonde (2001) testaram um modelo integrado de intenções de 

turnover nos profissionais de tecnologia da informação (TI) e estudaram o efeito moderador 

do comprometimento organizacional e dos comportamentos de cidadania nas práticas de GRH. 

Com base em seus resultados, concluíram que os especialistas em TI são particularmente 

sensíveis a quatro tipos de políticas e práticas de GRH: justiça distributiva, desenvolvimento 

de competências, empowerment e reconhecimento. Também os comportamentos cidadania

nal não somente mediam como moderam os relacionamentos entre as práticas de 

RH e o turnover. 

Tremblay, Guay e Simard (2000) verificaram que os comportamentos 
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de vinculação afetiva para com a organização. Alem disso, demonstraram que a percepção de 

um grande nível de autonomia, da influência no trabalho e da possibilidade de utilizar as 

competênci

da motivação para a mobilização. 

 

empregado

 maior atenção aos 

empregado

as tem uma forte influência positiva sobre a mobilização, assim como papel das 

recompensas não-monetárias e das práticas de justiça procedimental no comprometimento 

afetivo e 

 

2.1.3.2 Estudos sobre os construtos e teorias comparáveis ao modelo teórico da 
mobilização dos recursos humanos. 

 
 

O’Neill e Arendt (2008), nos Estados Unidos, avaliaram as relações entre cinco 

variáveis psicológicas oriundas do clima de satisfação profissional, do comprometimento 

afetivo e da intenção de sair, e concluiu que o contexto influencia o clima psicológico, 

podendo os grupos apresentar comportamentos semelhantes, devendo os pesquisadores 

identificar o contexto no domínio da investigação. 

A relação entre o estabelecimento de objetivos, o otimismo e o engajamento e seu 

impacto no desempenho individual empregado foi estudada por Medlin e Green-Jr (2008). 

Segundo estes autores, as características das organizações, o estabelecimento de objetivos e 

processos claros conduz a níveis mais elevados de participação dos trabalhadores. Níveis 

maiores de participação dos trabalhadores levam a um aumento do otimismo do empregado. 

Um forte otimismo no ambiente de trabalho, por sua vez, leva a um melhor desempenho do 

. 

Foong-ming (2008) avaliou a mediação da percepção do apoio organizacional 

(POS) entre as práticas de desenvolvimento na carreira e o turnover em trabalhadores da 

Malásia, e verificaram que, no contexto pesquisado, a orientação na carreira e o bom 

relacionamento entre subordinados e chefias, são importantes e devem ser incorporados às 

práticas de GRH. Segundo este autor, a chefia tem que fornecer

s para propiciar a retenção dos trabalhadores e que as políticas e práticas de RH, 

que desenvolvam o crescimento pessoal e a motivação dos trabalhadores, devem assegurar 

uma relação empregado - empregador durável, consolidada pelos processos de trocas sociais. 

Dirks e Skarlicki (2008), utilizando como base a Teoria das Trocas Sociais, 

pesquisaram o relacionamento entre ser percebido pelos colegas de trabalhão como um 

indivíduo confiável e o desempenho, no departamento de serviços financeiros de um banco 
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canadense. As percepções dos colegas de trabalho sobre a capacidade e integridade de um 

indivíduo influenciam seu desempenho. 

Azeem e Nazir (2008) avaliaram a Síndrome de Burnout em professores 

universitários da Índia e encontraram um baixo índice de burnout e alto índice de realização 

pessoal. 

que e Guenette (2007) mediram a percepção de empregados de quatro 

organizaçõe

ânica, 

em função

s dos comportamentos baseados nos comportamentos 

de cidadani

Getha-Taylor (2008), nos Estados Unidos, estudou as competências colaborativas 

entre funcionários públicos, observando o que os gestores de recursos humanos acreditam 

serem competências colaborativas e o que demonstram os funcionários públicos. Os 

resultados sugerem que o fator mais básico e crítico de colaboração interpessoal é a 

compreensão, que só ocorre através do tempo e experiência.  

Giau

s públicas quanto ao clima organizacional e a motivação, de acordo com os 

aspectos: natureza das reformas, a condução destas, o ambiente de trabalho, os instrumentos 

de gestão, os aspectos ligados à motivação em relação ao serviço público bem como os itens 

relativos ao desempenho percebido pelos agentes públicos. Os princípios e instrumentos de 

gestão atualmente introduzidos para modernizar as organizações públicas não constituem um 

fator de desempenho individual e coletivo do ponto de vista do sentido dos atores da amostra. 

Em contrapartida, os aspectos organizacionais de governança e de ambiente de trabalho ainda 

são muito importantes para desenvolver um senso de eficiência coletiva de trabalho. 

Demonstra, também, que os aspectos de comunicação e informação são fundamentais para o 

desenvolvimento de um sentimento positivo para o desempenho individual e coletivo. 

Chánez, Guerrero e Guerra (2007) estudaram a satisfação no trabalho dos 

empregados de três empresas mexicanas dos setores alimentício, química e metal-mec

 dos modelos administrativos. Estes autores perceberam que a satisfação no 

trabalho é resultado das atitudes do trabalhador em relação a fatores como: remuneração, suas 

relações com os colegas de trabalho e com o chefe, as oportunidades de ascensão e promoção, 

as funções que desempenha e com as condições de segurança e higiene. 

Greenberg e Arakawa (2007), nos Estados Unidos, avaliaram o comprometimento 

de equipes influenciadas por lideranças otimistas e concluíram que a liderança positiva é 

correlacionada positivamente com o comprometimento e o desempenho do empregado. 

Filkenstein (2006), também nos Estados Unidos, estudou a ajuda voluntária no 

ambiente de trabalho medindo os motivo

a organizacional (OCB - Organizational Citizenship Behavior) e o grau em que os 

respondentes desenvolvem essa identidade de cidadania organizacional. Os resultados obtidos 
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por este autor sugerem que, para estimularem efetivamente os comportamentos de cidadania, 

as organizações deveriam fazer o máximo possível para oferecer diversas oportunidades de 

cidadania, permitindo aos indivíduos escolherem aquelas que mais os satisfaçam 

pessoalmente. 

Gautam et al. (2005) analisaram a estrutura dos comportamentos de cidadania 

organizacio

s e normativos e menores índices de 

omprometimento instrumental. Estas tendências são, em geral, aplicáveis às duas amostras.  

ambém, a compreensão do comprometimento organizacional é mais proveitosa quando se 

instrum prometem 

psicologica

o indicou uma relação direta entre a necessidade de obtenção de 

resultados 

Allen, Shore e Griffeth (2003) investigaram os antecedentes da percepção do 

apoio organizacional (POS) e do papel da POS em prevenir o turnover voluntário e 

nal (OCB) de altruísmo e conformidade (ou flexibilidade) e sua relação com o 

comprometimento organizacional no Nepal, com trabalhadores de cinqüenta e cinco 

organizações nepalesas e verificaram que existe uma relação positiva entre comprometimento 

afetivo e normativo, por um lado, e ambos os comportamentos de cidadania, por outro. O 

comprometimento foi negativamente correlacionado com a conformidade e não tem relação 

com altruísmo.  

Rego e Souto (2004a,b) estudaram a percepção da justiça como antecedente do 

comprometimento organizacional, comparando organizações brasileiras e portuguesas, e 

concluíram que as percepções de justiça (distributiva, procedimental/processual, interpessoal, 

informacional) explicam o comprometimento organizacional (afetivo, normativo e 

instrumental). Para estes autores, globalmente, quando se sentem tratadas com justiça, as 

pessoas tendem a denotar mais fortes laços afetivo

c

T

estudam os diferentes modos como as pessoas combinam os laços afetivo, normativo e 

ental. O estudo ajuda a compreender as razões pelas quais as pessoas se com

mente com as suas organizações e, assim, podem contribuir para o desempenho 

organizacional. O fato de combinar dados de duas culturas confere-lhe valia acrescida.  

Baruch et al. (2004), no Reino Unido, analisaram a relação entre desempenho no 

trabalho e comportamento pró-social no trabalho, considerando a necessidade de controle dos 

empregados, a necessidade de resultados e o comprometimento organizacional como 

preditores diretos dos comportamentos pró-sociais e, como antecedentes indiretos do 

desempenho. Este estud

(desempenho), não havendo relação entre a necessidade de controle e de 

desempenho. Além disso, segundo estes mesmos autores, quando as duas variáveis foram 

controladas, o efeito do comportamento pró-social e do comprometimento quanto ao 

desempenho no trabalho, desapareceu.  
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concluíram

 no ambiente de trabalho. Segundo 

estes auto

 os preditores 

mais releva

prometimento organizacional afetivo e 

continuado

 que a percepção de apoio das práticas de recursos humanos (participação no 

processo decisório, a lealdade nas recompensas e as oportunidades de crescimento) contribui 

para o desenvolvimento da POS, e a POS media essas percepções com o comprometimento 

organizacional e satisfação no trabalho. Além disso, POS está negativamente relacionada com 

a demissão. 

Dewettinck, Singh e Buyens (2003) realizaram uma revisão das teorias e achados 

empíricos sobre os efeitos do empowerment psicológico

res, as práticas de empowerment resultam em pessoal mais satisfeito e 

comprometido, mas não necessariamente com melhor desempenho, sendo evidenciada 

também a existência de um impacto diferenciado entre distintas dimensões de empowerment 

nos níveis de desempenho dos empregados. 

Tamayo et al. (2001) investigaram as influências das prioridades axiológicas 

(relacionadas aos valores) dos empregados e do tempo de serviço sobre o comprometimento 

afetivo com a organização, utilizando, como instrumentos, o “Inventário de Valores de 

Schwartz” e a “Escala de Mowday” de comprometimento afetivo organizacional. Segundo 

esses autores, os valores tradição, poder, estimulação e universalismo foram

ntes do comprometimento organizacional. 

 

 

2.1.3.3 Estudos direcionados às instituições de saúde envolvendo construtos e teorias 
comparáveis ao modelo teórico da mobilização dos recursos humanos 

 

Takeuchi, Takeuchi e Takeuchi (2008) estudaram a percepção indivíduo-

organização exerce um papel de mediador entre o compromisso da organização com a 

otimização do sistema de recursos humanos e o com

 de empregados japoneses de 37 estabelecimentos de saúde, e demonstraram que a 

percepção subjetiva indivíduo-organização dos empregados é um importante mediador no 

estabelecimento dos sistemas de recursos humanos e no comprometimento organizacional 

afetivo de continuidade. 

No Brasil, Feitosa (2008) analisou as relações entre estilos de liderança e 

comprometimento e clima organizacional em um hospital público e de ensino brasileiro, 

observando a existência de relação entre o estilo de liderança praticado e o clima e 

comprometimento, identificados no hospital estudado. 
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Tzafrir e Gur (2007) avaliaram o papel da confiança como uma variável 

mediadora entre as percepções das práticas de GRH e a qualidade percebida do serviço em 

uma organi

Banville e Chênevert (2006) analisaram o papel do esgotamento profissional e do 

omprometimento afetivo como variáveis intermediárias na relação entre a justiça 

 concluído que 

o ambiente de trabalho, caracterizado pela justiça organizacional, pela autonomia, carga de 

trabalho e 

ísmo: 

enquanto o

o com estes 

autores, os

estilos de 

 saúde física e mental, baseado no modelo de Karasek (1979 apud 

GUENETT

nos resultados do trabalho.  

psicossomático agem de um Hospital 

Universitár  

controle ex

repetitivas, exc alários insuficientes, falta de 

lazer, falta de apoio e de reconhecimento por parte da instituição. Estes autores destacaram 

zação de saúde de Israel. Os resultados de seu estudo indicaram que duas das cinco 

práticas de GRH testadas foram associadas positivamente com a qualidade dos serviços. A 

confiança do empregado foi positivamente associada com a qualidade dos serviços e media a 

relação entre as percepções de qualidade de serviço e feedback, comprovando sua influência 

positiva sobre a qualidade dos serviços organizacionais. 

c

organizacional, a autonomia, carga de trabalho, o apoio e o absenteísmo, tendo

o apoio, não é diretamente relacionado ao absenteísmo, mas indiretamente, pela 

mediação do compromisso organizacional e o esgotamento profissional. O comprometimento 

afetivo e o esgotamento profissional não foram relacionados ao mesmo tipo de absente

 esgotamento profissional influencia as ausências por motivo de doença de curta de 

duração, o comprometimento afetivo influencia as ausências de longa duração. 

Conceição et al. (2006) estudaram os estilos de liderança praticados no serviço de 

lavanderia hospitalar em um hospital brasileiro de grande porte e se estes influenciavam no 

índice de Comportamento de Cidadania Organizacional – CCO ou OCB. De acord

 colaboradores do período diurno e período noturno apresentaram médias gerais 

compatíveis com o índice de CCO (OCB), mesmo sendo adotados dois estilos diferenciados 

de liderança e havendo diferentes resultados na escala de avaliação em ambos os períodos. Os 

liderança praticados tenderam a influenciar o índice de CCO (OCB) nos 

colaboradores do setor de lavanderia hospitalar. 

Guenette, Lee e Papart (2006) examinaram o efeito da carga de trabalho e o 

estresse, bem como a

E; LEE; PAPART, 2006) e observaram um efeito positivo do apoio profissional 

Balancieri e Bianco (2004) investigaram os níveis de estresse e transtornos 

s auto-atribuídos nos profissionais de enferm

io brasileiro e concluíram como sendo fatores desencadeadores de estresse:

cessivo da instituição, falta de ética pelos colegas, atividades rotineiras e 

esso de pacientes, clima de sofrimento e morte, s
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ainda como

tensão muscula

Bor

e os níveis da síndrome de burnout, em três hospitais universitários do Rio Grande do Norte, 

constatando-se o papel de mediação das organizações no relacionamento entre valores 

 da configuração geral da cultura 

organizacio al de cada uma e dos conflitos que lhe são inerentes. 

 

em sua perspectiva organizacional, é um 

modelo teó

stão e com os comportamentos dos líderes e gestores que a 

compõem. 

o fatores que 

influenciam tidade. 

suas capacidades 

individuais satisfação com o emprego, o grau de 

compromis ização e a personalidade do conjunto deste grupo.  

rições:  

 sintomas psicossomáticos destes fatores de estresse: cefaléias; depressão, cansaço, 

r, entre outros. 

ges et al. (2002) estudaram o relacionamento entre os valores organizacionais 

organizacionais e a síndrome de burnout, dependendo

n

 

2.1.4 Estrutura do modelo teórico da Mobilização dos Recursos Humanos 

 

A mobilização dos recursos humanos, 

rico que se fundamenta nas relações dinâmicas de troca entre a organização e seus 

colaboradores ou empregados, em busca da otimização do desempenho organizacional. 

Nessas relações, a organização contribui com seus aspectos estruturais, suas 

políticas, suas práticas de ge

As práticas de gestão de recursos humanos (GRH), a estrutura organizacional, os 

estilos de liderança, o processo de tomada de decisões, entre outros, sã

 a mobilização, quando o enfoque é a organização enquanto en

Por sua vez, os colaboradores ou empregados contribuem com 

 e atitudes, destacando-se, por exemplo, sua 

so demonstrado para com a organ

A partir desta compreensão relacional do modelo em estudo, apresenta-se o 

esquema na Figura 1, que demonstra a estrutura do modelo de mobilização dos recursos 

humanos, proposto por Tremblay et al. (2005b), composto por cinco aspectos, com as 

seguintes desc

a) A organização: os incentivos oriundos de quatro grandes aspectos estruturais e 

de gestão; 

b) As pessoas: o clima organizacional e as condições psicológicas percebidas, 

que favorecem a mobilização; 

c) A mobilização: os comportamentos no papel e extrapapel que a caracterizam; 

d) O desempenho dos recursos humanos: os aspectos “estabilidade” e “bem-

estar”, favorecedores do desempenho coletivo; e 
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e) O desempenho organizacional: os aspectos relativos aos resultados 

organizacionais esperados como qualidade, rentabilidade, eficácia, 

anizacional, supracitados, 

gerando os 

esentes (como os sentimentos de confiança, apoio e justiça 

rganizacional) e pelos estados cognitivos benéficos (como o comprometimento e a 

Já estes sentimentos e percepções psicológicas que compõem o clima de 

mobilização

3) As práticas e organização do trabalho; e 

4) A liderança dos executivos. 

produtividade e satisfação dos clientes, que denotam a “saúde” organizacional. 

 

 
Figura 1 - Modelo da Mobilização dos Recursos Humanos 
Fonte: Adaptado de Tremblay et al. (2005b) 

 
De acordo com o esquema da Figura 1, os comportamentos de mobilização devem 

atuar direta e positivamente sobre (a) os indicadores de desempenho dos recursos humanos - 

fomentando, por exemplo, a permanência no local de trabalho e a perfeita saúde física e 

mental dos mesmos - e (b) sobre os indicadores de desempenho org

resultados esperados pela organização. 

Esses comportamentos, por sua vez, são influenciados diretamente pelas 

condições psicológicas positivas pr

o

motivação dos empregados).  

, são influenciados por quatro grandes incentivos organizacionais:  

1) As políticas e as práticas de gestão de recursos humanos; 

2) A missão, a visão, os valores e os objetivos organizacionais; 
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O modelo também demonstra o efeito mobilizador, tanto do desempenho 

organizacional quanto do desempenho coletivo, no estado de mobilização coletiva, dado que, 

ambos, inf s próprios comportamentos de 

mobilização

ectos merecem destaque: 

primeiro, s monitorado e estimulado com freqüência, 

visto que p rtamentos se modificam sempre que variáveis estruturais ou 

conjunturai

egundo, derivado do primeiro, o caráter cíclico do modelo, porquanto não há 

o coletiva presente em 

ada organização. Desta forma, não podemos afirmar que há previsibilidade no estado de 

mobilização

o estado de mobilização ocorrerá.  

 direção, sentido e 

ponto de ap

individuais e coletivas para adotar comportamentos de mobilização. Inversamente, o 

m tal caso, a própria sobrevivência da organização estaria ameaçada. 
a) 

Deste modo, de acordo com

mobilizadas são as qu

organização, provocand

comportamentos são 

psicológica

luenciam tanto os estados psicológicos quanto o

.  

Tal a complexidade do modelo apresentado, alguns asp

eu caráter dinâmico, que necessita ser 

adrões de compo

s novas se inserem nas organizações.  

S

dois momentos iguais que possam auferir um estado de mobilizaçã

d

 futuro. Mesmo havendo a cessão ou o incremento de determinado fato gerador de 

um estado de mobilização em certo período, não há garantias que, se este mesmo fato ocorrer 

no futuro, um mesm

Em terceiro lugar, é um modelo não-linear, pois os aspectos componentes da sua 

cadeia de relações influenciam e sofrem influências mutuamente, dependendo do momento e 

da força aplicada (assimilando-se um conceito da Mecânica, na qual a força é uma ação capaz 

de mover, modificar e deformar um corpo, dependendo da sua intensidade,

licação). 

Como forma de exemplificar a complexidade do modelo, ressaltando suas 

características, Tremblay e Simard (2005b) escreveram: 
 

[...] seguindo a espiral virtuosa, o êxito organizacional fortaleceria as motivações 

círculo vicioso do fracasso conduziria, mais ou menos em curto prazo, ao 
desmoronamento da motivação coletiva e da mobilização. (...), na ausência de uma 
mudança na situação, esta debilitação pode conduzir à desmobilização dos 
elementos mais mobilizados e, eventualmente, alcançar a massa crítica dos 
empregados. E
(Tradução noss

 

 o modelo apresentado, inferimos que as organizações 

e obtêm êxito em desenvolver bons comportamentos em torno da 

o um desempenho coletivo e organizacional de alta qualidade. Esses 

incentivados por um ótimo clima organizacional e as condições 

s necessárias para tal são plenamente atendidas, visto que a organização vem 

implantando uma grande estratégia de gestão de recursos humanos (GRH), desenvolvendo 
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seus gestores e líderes, compartilhando sua visão, missão valores e objetivos com clareza e 

instaurando estruturas de decisão participativas e descentralizadas. 

A seguir, discutiremos o incentivo organizacional das práticas de gestão de 

recursos hu

O modelo t

et al. (2005b), consi

anteriormente neste trabalho, o desenvolvim

(GRH). 

) Desenvolvimento e gestão das competências; 

) Compartilhamento da informação; 

c) Retro-alimentação (feedback) sobre o desempenho,  

d) Recompensas e reconhecimento; e 

e) Contratação. 

Estes aspectos passarão a ser descritos a seguir. 

 

2.1.5.1 As práticas de desenvolvimento e gestão das competências 

 

As práticas de desenvolvimento e gestão das competências referem-se ao 

desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades dos empregados, necessários a realização 

eficaz do trabalho.  

Cabe às organizações propiciar meios para a oferta de oportunidades de 

otimização das competências, pois, na sua ausência, um empregado não apresentaria 

condições de realizar seu trabalho de forma correta, tornando-se difícil, por conseguinte, seu 

alinhamento às decisões tomadas e seu comprometimento para cumpri-las. 

Lawyer (1986) e Delaney e Huselid (1996 apud QUENEVILLE; SIMARD; 

RABOUIN, 2004), afirmaram que uma organização que oferece possibilidades de formação e 

desenvolvimento aos seus empregados contribui para a evolução dos seus conhecimentos, 

manos, visto ser um objeto de estudo deste trabalho, e, por isto, os outros 

incentivos não serão comentados. 

 

2.1.5 As práticas de gestão de recursos humanos  

 

eórico da mobilização dos recursos humanos, proposto por Tremblay 

dera como um dos incentivos organizacionais, conforme descrito 

ento das práticas de gestão de recursos humanos 

De acordo com Tremblay et al. (2005b), estas práticas mobilizadoras são 

agrupadas em cinco aspectos: 

a

b
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para a sua avaliação e competitividade, assim como podem melhorar a qualidade do trabalho 

dos mesmos. 

Um empregado se mobiliza quando lhe facilitam as competências requeridas e 

olvimento do comprometimento, na medida em que 

indica ao e

e reciprocidade a longo prazo. 

Desenvolve

competências desenvo

diretrizes estabelecida s 

conseqüênc

pessoas tenham as competências para fazê-lo. 

Deste modo, estando as competências dos empregados desenvolvidas, um dos 

pressupostos ou condições mínimas para a otimização dos comportamentos de mobilização 

numa dada organização se satisfaz. 

Tremblay e Simard (2005a) afirmaram: 

quando lhe oferecem a ocasião de usá-las em seu cargo e de desenvolver outras, para 
obter oportunidades na carreira. Para mobilizar-se, esse empregado deve possuir 
também a informação necessária para orientar o sentido dos seus atos e receber as 
recompensas e o reconhecimento, de tal maneira que possa mostrar que suas 
contribuições e seus comportamentos são apreciados. (Tradução nossa) 

Ações de formação como capacitação e qualificação da força-de-trabalho dos 

empregados são os meios que uma organização possui para desenvolver as competências da 

sua equipe. Estas ações, segundo Tsui et al. (1995 apud TREMBLAY et al., 2005a), 

contribuem igualmente para o desenv

mpregado que o seu empregador está pronto para investir no seu desenvolvimento 

para estabelecer uma relação d

r competências, porém, sem geri-las não é suficiente. A gestão das 

lvidas permite a otimização das mesmas, seu alinhamento com as 

, não permitindo a subutilização no seu cumprimento. As

ias da má gestão das competências foram observadas por Tremblay et al. (2005b), 

quando escreveram: 
A subutilização das competências mina a motivação intrínseca, enquanto que o 
déficit de competências reduz o sentimento do poder de agir (empowerment) e a 
motivação a mobilizar-se. Para ajudar os outros e para contribuir para a melhoria 
contínua, é necessário que as 
(Tradução nossa) 

Estudos empíricos como os de Paré e Tremblay (2007), Queneville, Simard e 

Rabouin (2004), Paré, Tremblay e Lalonde (2001) e Tremblay, Guay e Simard (2000), 

evidenciaram a influência positiva destas práticas nos comportamentos de mobilização. 
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2.1.5.2 As p

imento bi-diretivos das informações que transitam pela 

organização

to na parte inferior da mesma 

bottom-up). 

Estas práticas adquirem importância fundamental nos comportamentos de 

 empregados, por 

parte da or

seu pessoal, passando a 

ouvir seus p

de tal fenômeno é o esforço dos mesmos em 

atender e responder adequa

érito, por exemplo, possam os empregados serem 

reconhecidos e obterem as recompensas devi

influência direta e positiva 

ráticas de compartilhamento da informação 

 

As práticas de compartilhamento da informação referem-se aos processos 

organizacionais de difusão e receb

, sejam elas as operacionais, as estratégicas, as informais e simbólicas, originadas 

tanto nos escalões mais altos da hierarquia (top-down) quan

(

mobilização, visto que, através delas, há a transmissão e esclarecimento aos

ganização, dos requisitos de desempenho esperado destes, gerando, com isso, um 

maior comprometimento de sua parte. A partir daí, passam a compreender suas obrigações, 

seus deveres, aumentando, por conseguinte, seus níveis de desempenho e participação. Com 

estas práticas, também, a organização cria mecanismos de escuta do 

roblemas e suas opiniões. 

Tremblay, Guay e Simard (2000) afirmaram, quanto à importância de difundir 

informações aos empregados: 
[...] o empregado vai mobilizar as suas competências e comprometer-se no seu 
trabalho porque compreende efetivamente que se espera dele. Se os empregados 
compreendem claramente que têm a fazer, como, quando devem fazê-lo e porque 
devem fazê-lo, agirão no sentido dos interesses da organização. (Tradução nossa) 
 

Desta feita, da parte dos empregados, passa a aumentar o sentimento de que são 

ouvidos e de que suas opiniões, preocupações e recomendações são importantes para o 

crescimento da organização, percebendo uma disposição organizacional de considerá-lo e de 

respondê-lo adequadamente. Uma conseqüência 

damente à organização. 

Deve a organização, também, prover aos empregados as informações necessárias 

que lhe permitam orientar suas ações no trabalho, de maneira a que, tendo a organização 

programas de reconhecimento de m

das, demonstrando a valorização das suas 

contribuições e de seus comportamentos. 

Aumenta, assim, o sentimento de confiança na organização, ressaltando a 

desta prática de GRH com a variável psicológica da confiança, 

assim como nas percepções de justiça procedimental e de comprometimento organizacional 

(TREMBLAY et al., 2005a). 
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São formas de compartilhamento das informações os meios de comunicação 

internos (jornal, murais, reuniões informativas, caixa de sugestões, etc.) e os meios de 

informação difusa (sobre os resultados financeiros, sobre a missão da empresa, processos de 

studos empíricos como os de Paré e Tremblay (2007) evidenciaram a influência 

positiva des

2.1.5.3 As p

onal que propicia 

aos empreg

isando o desenvolvimento das competências e a melhoria dos comportamentos. 

Tremblay e

imediato seja a única 

tenham acesso a ma

conhecimento sobre seu

A retro-alimentação (feedback) positiva, também se referencia nos 

comportam

elhoria dos 

comportam

trabalho, etc.), inclusive informais. 

E

tas práticas nos comportamentos de mobilização. 
 

 

ráticas de retro-alimentação (feedback) sobre o desempenho 

 
A retro-alimentação (feedback) sobre o desempenho configura-se como uma das 

práticas de GRH mobilizadoras, pois se fundamenta numa ação organizaci

ados informações positivas sobre o seu desempenho, com a finalidade de manter, 

corrigir ou ainda, melhorar os seus comportamentos de mobilização.  

Ao contrário dos sistemas tradicionais de avaliação de desempenho, cujos 

objetivos são medir e/ou comparar os desempenhos individuais, gerando promoções ou 

punições, conforme o caso, a retro-alimentação (feedback) positiva visa otimizar o 

conhecimento do trabalhador e da organização sobre as forças e fraquezas dos seus 

empregados, v

Outrossim, os sistemas tradicionais, devido ao seu caráter individualizante, 

desestimulam a melhoria dos comportamentos ao invés de estimulá-los, porquanto não se 

referenciam nos objetivos organizacionais coletivos estimuladores dos comportamentos de 

mobilização, citados anteriormente. 

t al. (2005b) esclareceram que é necessário evitar que o superior 

fonte de feedback. Pelo contrário, é importante que os empregados 

is de uma fonte de informação para que possam melhorar seu 

 desempenho. 

entos de mobilização. Não é suficiente para esta prática a simples aferição dos 

comportamentos individuais e, sim, o estado de mobilização presente na organização.  

E, exatamente por esta característica, esta prática não se concentra no grau de 

mobilização atingido e, sim, sobre a continuidade do desenvolvimento e da m

entos. Deste modo, o desenvolvimento das pessoas é seu alvo, sua meta, pois, 
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através deste aspecto uma organização propicia um ciclo virtuoso e contínuo de 

comportamentos coletivos positivos. 

 
 
ráticas de recompensas e reconhecimento 

 
As práticas de recompensas e reconhecimento mobilizadoras abrangem um campo 

de estudos no qual a literatura pesquisada não apresenta consenso claro quanto aos seus 

benefícios em direção aos comportamentos de mobilização (TREMBLAY et al., 2005b). 

Estudos e pesquisas como os de Guerrero e Herrbach (2005), Queneville, Simard 

e Rabouin (2004), Tremblay, Guay e Simard (2000

2.1.5.4 As p

) e St-Onge, Morin e Bellehumeur (2004), 

porém, evid

ceito de recompensa vincula-se a um pagamento 

monetário, 

er e Moynihan (1993) afirmaram que há um risco de que as 

recompensa

Deste modo, há uma relação direta entre o comprometimento e a prática de 

to em que os trabalhadores a reivindicam. Este 

motivo pode ser um dos fatores pelos quais muitos pesquisadores acreditam que os 

comporta

iárias 

refere-se

enciaram as influências destas práticas nesses comportamentos. 

Primeiramente, quando se fala em recompensas e reconhecimento, é necessário 

estabelecer uma distinção entre ambos. O con

como uma premiação a partir de uma contribuição de valor percebida pela 

organização. Já reconhecimento está afeito às práticas não-monetárias ou não-pecuniárias. 

Então, um dos pontos de dissenso refere-se às evidências empíricas dos efeitos das 

recompensas pecuniárias e dos reconhecimentos não-monetários nos comportamentos de 

mobilização. 

Wright, Gardn

s pecuniárias possam incentivar os empregados a cumprirem somente suas tarefas 

prescritas no papel, desestimulando as contribuições extrapapel ou, no mínimo, 

desencorajando-as. Segundo os mesmos,  
 [...] Por causa das reivindicações da recompensa dos trabalhadores, a produtividade, 
a qualidade e os gastos têm um impacto direto nos custos de uma organização, e pela 
influência destas variáveis, o comprometimento do empregado deve ter um impacto 
nas despesas operacionais. A rentabilidade é definida, majoritariamente, como a 
diferença entre o rendimento e as despesas, levando à conclusão que, se o 
comprometimento tem um impacto no desempenho operacional que, por sua vez, 
tem um impacto nas despesas, então deve relacionar-se à rentabilidade. (Tradução 
nossa) 
 

recompensa pecuniária, a partir do momen

mentos de mobilização não devam ser recompensados (ORGAN, 1988). 

Outro ponto de discussão a respeito das práticas de recompensas pecun

 a sua concessão em caráter individual ou coletivo. Concedidas para os indivíduos, 

sua influência sobre os comportamentos de mobilização seriam negativas, dado que, segundo 
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Kohn (1998 apud TREMBLAY et al., 2005b), poderia minar o espírito de equipe e o desejo 

de colaborar ou motivar os indivíduos a adotar apenas os comportamentos que apresentam 

grandes probabilidades de lucros. 

Ao contrário, os programas de recompensas pecuniárias coletivos, como os de 

distribuiç

z-Mejia e Balkin (1992 apud 

TREMBL

ndo-se das 

caracterís

o, visto que são 

percebidas como uma

GUAY; SIMARD, 200

Contribuem

pois podem estimular u

conseguinte,

unicada aos membros da organização, necessitando, assim de alguns cuidados.  

Estudos empíricos como os de Paré e Tremblay (2007) evidenciaram a influência 

ositiva destas práticas nos comportamentos de mobilização. 

2.1.5.5 As p

Estas p

nelas um perfil pessoal que apresente qualidades e pressupostos que possam indicar, segundo 

ão dos lucros e de bônus por produtividade, teriam propriedades opostas aos 

programas individuais, na medida em que, de acordo com Gome

AY et al., 2005b), facilitariam as interações e as trocas de informações entre os 

indivíduos, minimizariam a competição e reforçariam a cooperação, aproxima

ticas dos comportamentos de mobilização ao reforçar as percepções de apoio 

organizacional, justiça procedimental e confiança. 

Quanto às práticas de reconhecimento ou de recompensas não pecuniárias, 

Tremblay et al. (2005b) afirmaram que são práticas bem ancoradas nas organizações, mas 

pouco documentadas na literatura científica. 

São formas de reconhecimento, oriundas da organização, aquelas direcionadas aos 

indivíduos ou grupos que realizam esforços ou ações meritórios e que possuem as 

características de espontaneidade e se manifestam por um reconhecimento simbólico por parte 

da chefia imediata. Estas atitudes contribuem para aumentar o compromiss

 marca de consideração e de apoio organizacional (TREMBLAY, 

0). 

, ao mesmo tempo, para a instauração do sentimento de reciprocidade, 

m clima de confiança dos empregados em relação à organização e, por 

 estimulá-los a excederem seu papel, exercendo uma influência muito positiva 

sobre o desempenho comportamental e os comportamentos de mobilização. St-Onge et al. 

(2005) afirmaram que a eficácia de tais práticas depende, em parte, da maneira que é 

elaborada e com

p

 
 

ráticas ligadas à contratação  

 
ráticas referem-se às estratégias que deve ter uma organização no momento 

da contratação de empregados e na política de progressão dos mesmos em uma carreira. 

Em primeiro lugar, a organização, no processo de seleção de pessoas, deve buscar 
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Tremblay et al. (2005b), facilidade para o cumprimento das exigências normais do seu 

emprego, assim como as competências necessárias para a adoção dos comportamentos de 

mobilização

D terísticas como empatia, sentimento de coletividade e afetividade, 

associados devem ser consideradas. 

À organização, então, cabe desenvolver sistemas avançados de recrutamento e 

seleção, com  de novos empregados. 

Em se assegurar a socialização destes, através de programas de 

boas-vindas e de integração à nova equipe, fazendo, com que, desde o ingresso dele na 

organização ibilidade dos comportamentos de mobilização, como forma de 

alcançar, co odelo teórico em questão: a 

adoção destes comportamentos por uma massa crítica de empregados. 

ugar, deve a instituição possuir um programa de desenvolvimento do seu 

pessoal em arreiras. Meyer e Smith (2000) afirmaram que, quando um empregador oferta 

possibilidad

a foram os melhores preditores de 
sto não seja surpreendente, uma vez 

o mais forte dos 
ão nossa) 

Para a percepção dos empregados, a existência de um

lhor padrão de desempenho 

e de resultad

 
 
2.1.6 As condições psi

 

icas favorecedoras à mobilização as variáveis mediadoras à implantação dos bons 

comportamentos, visto que favorecem um clima organizacional positivo, o bem-estar no 

 desejados, não aceitando aqueles que potencialmente possam vir a prejudicar os 

esforços de mobilização. 

este modo, carac

ao conceito de mobilização, 

o forma de assegurar o sucesso na contratação

 segundo lugar, deve-

 haja uma vis

m maior efetividade, um dos pilares definidores do m

Em último l

 c

es de carreira aos seus empregados, incentiva-os a comprometer-se numa relação 

de emprego a longo prazo, reforçando tal afirmativa quando asseveram que:  
[...] as práticas de desenvolvimento de carreir
comprometimento afetivo e normativo. Talvez i
que essas práticas estão envolvidas na preparação dos empregados para terem um 
futuro na organização. Organizações que exercem um papel ativo ajudando os 
empregados a se prepararem para o crescimento na organização, o fazem de forma 
que criam uma percepção de apoio, podem promover um víncul
empregados para com elas do que aquelas que não o fazem. (Traduç

a carreira que implica em 

promoções e prêmios, significa um sinal de apoio organizacional, tendo como efeito um 

maior comprometimento no trabalho e, conseqüentemente, um me

os. 

cológicas favo ecedoras à mobilização  r

Definidos e conceituados mobilização e incentivos organizacionais, passamos a 

estudar as variáveis que predispõem a adoção dos comportamentos de mobilização. 

De acordo com o modelo teórico em estudo, são chamadas de condições 

psicológ
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trabalho, a otimização dos desempenhos individuais e organizacionais e viabilizam e 

estabelecem as relações de troca ou de recip entre os empregados e a organizaçã

De acordo com Tremblay e Simard (2005a), são sete as condições psicológicas 

fav cedo crit 2: 

na

empow cológico); 

hecimento; 

f) Comprometimento af

g) Motivação 

 c diçõ

2.1.6.1 A c

y e S a), a conf ção das 

condições psicológicas, pois é a que produz a máxima influência sobre as outras, da mesma 

forma a que, em sentido inverso, mai ência dessa

Estudos empíricos têm demonstrado que quan a confiança observada 

entre coleg ais fortes o eração, colaboraç  e de 

aj os o rgan AY; 

 apre mas afetiva. No pr

ti sei , na ou na es gund

fundamenta-se nas experiências positivas da relação com o o

emblay e 005a) afirmaram que a confiança: 
rói m ntre a palavra e as 

antít ntrole. À maior co ade de controle. 
Assim, uma pes  q a ingenuidade não será 
explorada e que  o seu repr em em prol do bem coletivo. 

nossa

percepções de confiança nos co biliza

dem strada em vários estudos empíricos, como os de C n e Singh 

(2008), Tzafrir e Gur (2007), Kennedy, Kohlmeyer, III e Pa Ngo e Wong 

(2002). 

rocidade o. 

ore ras à mobilização, des as no Quadro 

a) Confiança; 

b) Justiça organizacio l; 

c) Apoio organizacional; 

d) Poder de agir (

e) Recon

erment psi

etivo; e  

Passamos a caracterizar ada uma dessas con es. 

 
 

onfiança 

 
Segundo Trembla imard (2005 iança representa o cora

s sofre influ s.  

to maior 

as de trabalho, m

utros dentro de uma o

 são os comportament s de coop ão

ud

po,

a a

 ba

ização (TREMBL SIMARD, 2005a). 

 cognitiva e Esta condição pode

a-se no conhecimento

sentar-se sob as for imeiro 

 competência tima ao outro. No se o tipo, 

utro. 

Deste modo, Tr
[...] se const
ações. É a 

 Simard (2
em torno das promessas cu
ese do co

pridas, da coerência e
nfiança, menor necessid

soa se mobiliza com gosto
 a organização ou

uando crê que su
esentante ag

(Tradução 

A influência das 

) 

mportamentos de mo ção foi 

on elani, Deutsch-Salamo

rker (2007) e Wong, 
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Quadro 2 - Síntese das características
 

 das dimensões psicológicas ligadas ao clima de mobilização 

Estado 
psicológico 

Definição Condições 
psicológicas 

Atos Alvos 
ou 

fontes 

C
on

fia
nç

a 

ção entre as noções de 
risco e de interdependência. 
Ação sobre a crença nas 
palavras e ações de outro. 
Sentimento que se pode confiar 

Cognitivo  
• Conhecimento  
• Experiência  
• Reputação 
Afetivo  

• Coerência das palavras e das 
ações  

 
Direção  

Rela

p o  

• Integridade das intenções  
• Divisão e delegação do 
controle  
• Demonstração de interesse 
altruísta 

Gestores 
Colegas  
Clientes 

orque o outro age de boa fé. • Relacional e calculad
• Equilíbrio na troca 

A
po

io
 

S
outra pe
P
quando se v
neces

Pessoal  

sional  
• Tarefa  
Material, intelectual  

• “Defender” os seus 
empregados  
• Proporcionar acesso aos 
recursos necessários  
• Prestar apoio psicológico  

 
 
Direção  
Gestores 
Colegas  

entimento de compromisso de 
ssoa ao seu respeito.  

ercepção dos cuidados 
• Socioemocional 
Profis

erifica uma 
sidade. 

• Recursos técnicos, 
humanos, informativos 

• Considerar as necessidades 
pessoais  
• Demonstrar uma escuta 
empática 

 

Ju
st

iç
a 

• a distribuição d
recursos é equita
• a tomada de de
imparcial  
• os critérios e as regras são 
c
•

• Constância  

cias internos e externos  
cia de regras explícitas, 

• Possibilidade de contestação 
(recurso) das decisões ou 

 
 

Colegas  
Clientes 

Sentimento de ser tratado 
corretamente pela organização 
e pelos seus representantes  
Percepção que:  

Distributivo  
• Equilíbrio dos recursos  
 
Procedimental  

• Distribuição equitativa ou 
igualitária em comparação aos 
referen
• Existên

 
 

os resultados e 
tiva  
cisão é 

• Igualdade de 
oportunidades  
 
Interacional  

conhecidas e utilizadas com 
coerência nos processos de 
decisão  

 
Direção  
Gestores 

onhecidos e aplicados  
 o tratamento interpessoal é 

respeitoso 

• Isento de viés  
• Mecanismos de recurso  
• Integridade  
• Cortesia, respeito  
• Sinceridade 

participação na elaboração e na 
aplicação das regras e dos 
procedimentos  
• Tratamento interpessoal ético e 
empático  
• Sinceridade e honestidade das 
explicações 

Po
de

r d
e 

ag
ir 

(e
m

po
w

er
m

en
t) 

Sentimento de influência, de 
capacidade e de 
responsabilização em relação 
ao seu trabalho e a evolução 
organizacional. 
Percepção de possuir uma 
capacidade de ação que não 
necessita a aprovação de um 
superior. 

Perspectiva estrutural  
• Divisão e organização das 
tarefas  
• Estruturas de decisão  
 
Perspectiva psicológica  
• Sentimento de 
autodeterminação  
• Sentimento de influência  

• Alargar e enriquecer os 
empregos  
• Dar um sentido ao trabalho, 
demonstrar a sua contribuição 
para a obtenção do sucesso 
organizacional  
• Apoiar as iniciativas  
• Demonstrar tolerân
relação aos erros de b

 
 
 
 
 
Direção  
Gestores 

P
problemas, d

cia em 
oa fé  

 

ossibilidade de resolver 
e propor soluções. 

• Sentimento de eficácia  
• Sentimento de significado 

• Fomentar o compartilhamento 
de opiniões e de informações 

R
ec

on
he

ci
m

en
to

 

c
 
Percepção de co
pública e coletiv
frutos da mobili

• Sentimento de apreço e de 
gratidão  

• construtivo e positivo 
• imediato e espontâneo  

• Objetos (canetas, relógios)  

 
 
 
 

Clientes 

Sentimento que uma 
organização e seus atores 
testemunham a evolução dos 
esforços e das realizações e 

Perceptivo  
 

Feedback positivo  
• orientado  

 
 

onquistas. • Sentimento de valorização 
das contribuições  

Agradecimentos  
• sinceros  

mpartilhar, 
amente, os 
zação. 

• Sentimento de justiça 
(contribuição/retribuição) 

• personalizados  
• públicos  
Recompensas simbólicas  
• Placas, troféus  

 
Direção  
Gestores 
Colegas  

• Cheques-presentes  
Recompensas pecuniárias 
individuais e coletivas  
• Bônus de equipe  
• Distribuição coletiva dos 
lucros  
• Mérito individual 

Fonte: Tremblay e Simard (2005b) (Tradução nossa) 
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2.1.6.2 A justiça organizacional 

 

A justiça organizacional é a condição psicológica que se baseia na percepção e 

nos julgam

veis e 

duvidosos, 
uais 

 juízo de valores muito 

individual e o possível 

um grupo deles não se 

exemplo, um empregad

caso desejasse permanecer na organização, não realizar esforços adicionais ou adotar 

comportam

ego (2001), assim descreveu as características da justiça procedimental: 
ocedimental focaliza-se no processo, ou seja, na justiça dos meios usados 

para alcançar tais fins. Concerne, por exemplo, aos procedimentos usados nos 
acréscimos salariais, processos disciplinares, sistemas de avaliação de desempenho, 

 abrangência, sua neutralidade, sua qualidade em representar os 

diferentes grupos organizacionais e a adequação dos procedimentos adotados com as regras 

entos que fazem os empregados e outros membros da organização sobre a 

qualidade do tratamento que recebem pela organização. 

São três as formas pela qual se apresenta: 

a) Justiça distributiva; 

b) Justiça procedimental; e  

c) Justiça interacional. 

A justiça distributiva refere-se às práticas organizacionais de distribuição dos seus 

recursos, seja através de pagamentos dos salários, seja através de bonificação por rendimento, 

promoções, entre outras. Seu impacto nos comportamentos de mobilização são discutí

pois, de acordo com Tremblay e Simard (2005a),  
[...] a débil capacidade explicativa desta forma de justiça frente a reações individ
tem levado os pesquisadores a interessar-se por outras formas de justiça 
organizacional. (Tradução nossa) 

 
Esta forma de percepção de justiça carrega em si um

impacto de uma percepção negativa por parte de um empregado ou de 

configuraria com um potencial desmobilizador muito forte. Assim, por 

o que se achasse prejudicado quanto ao valor de seu salário poderia, 

entos extrapapel, além das atribuições previstas para o seu cargo, mas poderia 

continuar cumprindo com o seu papel mínimo, contribuindo com a Fase 1 de uma 

organização mobilizada, conforme poderá ser visto adiante neste trabalho.   

A justiça procedimental refere-se às percepções dos recursos humanos sobre a 

imparcialidade praticada numa dada organização, a partir dos julgamentos destes sobre as 

regras e procedimentos praticados. 

R
A justiça pr

processos de recrutamento e seleção. 

Para que uma percepção positiva se estabeleça, de acordo com Tremblay e Simard 

(2005a), os empregados devem conhecer as regras utilizadas nos processos de tomada de 

decisões, bem como sua
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morais acei

epções de justiça procedimental influenciam 

fortemente 

porquanto denota verdade, honestidade e ética quando este justificar uma decisão tomada. 

remblay e Simard (2005a) ainda destacaram a forte influência e impacto deste 

 escreveram: 
[...] o sentimento de serem tratados injustamente são percebidos como uma falta de 

ão dos laços de confiança e 
tamentos de mobilização. 

de 

mobilização

oucet e Bernard (2005), Paré e Tremblay (2004), Wong, Ngo e 

Wong (200

-estar (EISENBERGER et al., 2006 apud EDER E 

EISENBERGER, 2008). 

tas.  Da mesma maneira, devem certificar-se da existência de mecanismos formais 

ou informais de contestação (ou recurso) contra ações ou resultados abusivos ou prejudiciais 

da adoção dos procedimentos de uma organização. 

Konovsky (2000) afirmou que as perc

os comportamentos e as atitudes dos empregados. 

A terceira forma pela qual a justiça organizacional media os comportamentos de 

mobilização é a justiça interacional.  

Esta se fundamenta na avaliação formulada pelo empregado sobre a qualidade de 

sua relação com seu superior hierárquico.  

Para a ocorrência de uma percepção positiva de justiça interacional, a qualidade 

do tratamento do superior para com o empregado exerce um papel de influência, visto que 

possibilita a demonstração ou não do seu respeito, de sua simpatia e da sua sinceridade. 

Da mesma maneira, a credibilidade das explicações dadas pelo superior, 

T

construto nos comportamentos de mobilização, quando

respeito para com as pessoas, como um comportamento indigno, incluindo-se 
aqueles que não sofreram prejuízos pessoais. O sentimento de serem tratados de 
maneira injusta comporta invariavelmente uma debilitaç
desencoraja, nos indivíduos, a adoção de compor
(Tradução nossa) 

A influência das percepções de justiça organizacional nos comportamentos 

 foi demonstrada em vários estudos empíricos, como os de Mahony e Klaas 

(2008), Rubin (2007), Paré e Tremblay (2007), Karriker e Williams (2007), Malika (2007), 

Filenga e Siqueira (2006), Kennedy, Kohlmeyer, III e Parker (2007), Tremblay, Cloutier e 

Chênevert (2005), Simard, D

2), Rego (2001), Paré, Tremblay e Lalonde (2001) e Gopinath e Becker (2000). 

 
2.1.6.3 O apoio organizacional 

 

A percepção do apoio organizacional refere-se àquela em que o empregado obtém 

a partir do grau de compromisso que a organização demonstra para com ele, valoriza suas 

contribuições e se preocupa com seu bem
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De acordo com Tremblay e Simard (2005a), o apoio organizacional se manifesta, 

também, na  situações de necessidade profissional ou pessoal, sendo percebido positivamente 

quando se 

acordo com estes mesmos autores, há evidências empíricas que o apoio do 

superior im

or grau, um apoio frágil por parte do superior imediato. 

e Eisenberger 

(2008), Sha

2.1.6.4 O poder de agir (empowerment psicológico) 

efine-se poder de agir (empowerment psicológico) como a percepção de ter 

poder e infl

owerment, assumam riscos e atitudes autônomas no trabalho, 

ao adotar a

 um sentimento de que possuem as competências 

e a autonom

) e Niehoff et al. (2001). 

s

manifesta em situações de dificuldade. Deste modo, pode manifestar-se tanto no 

plano profissional quanto no plano interpessoal. 

De 

ediato e dos colegas de trabalho produz um efeito positivo mais efetivo do que o 

apoio percebido oriundo da organização. Ainda, que alguns resultados de pesquisas levam à 

crença de que um forte apoio dos colegas pode compensar um apoio organizacional deficiente 

e, em men

A influência das percepções de apoio organizacional nos comportamentos de 

mobilização foi demonstrada em vários estudos empíricos, como os de Eder 

nock e Eisenberger (2006), Tremblay, Cloutier e Chênevert (2005), Liu (2004), 

Aselage e Eisenberger (2003), Eisenberger et al. (2001) e Lynch, Eisenberger e Armeli (1999).  

 

 

 

D

uência no seu emprego (TREMBLAY; SIMARD, 2005a). 

Estes comportamentos são influenciados pelas percepções de confiança e apoio, 

dado que, ambos, exercem um forte impacto nas percepções de empowerment psicológico. 

Presume-se que os empregados e demais membros da organização, a partir de 

uma percepção positiva de emp

titudes pró-ativas, baseadas nos sentimento de que suas contribuições conduziriam 

ao sucesso organizacional.  

Para estes indivíduos, há também

ia necessárias para o desenvolvimento do seu trabalho, porquanto ele exerce um 

impacto nos resultados operacionais, administrativos ou estratégicos. 

A influência das percepções de poder de agir (empowerment psicológico) nos 

comportamentos de mobilização foi demonstrada em vários estudos empíricos, como os de 

Paré e Tremblay (2007), Hornstein (2004), Chênevert e Tremblay (2003), Dewettinck, Singh 

e Buyens (2003
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2.1.6.5 O reconhecimento 

entos de 

mobilização foi demo

(2007), Queneville, Sim

 

 

Representando um amplo e importante construto teórico, com numerosas 

rometimento afetivo pode ser definido 

omo uma série de comportamentos ou atitudes nas quais um empregado demonstra possuir 

um envolvi

s, a 

influência do comprom

Chênevet, Charest e S

(2006), Queneville, Sim

(2002), Rhoades, Eisen blay, Guay e Simard (2000) e Medeiros 

et al. (1999

 

As percepções de reconhecimento, segundo Tremblay e Simard (2005b), são um 

meio pelo qual uma organização atesta seu apreço pelos esforços e conquistas dos seus 

colaboradores. 

O reconhecimento em si e as percepções deste fenômeno por parte dos 

empregados não possui uma só fonte na organização. Pode se originar não somente na relação 

superior/empregado, mas também nas relações com os colegas de trabalho e até com os 

clientes. 

De acordo com os autores supracitados, clientes satisfeitos e felizes que se 

manifestam são testemunhos de reconhecimento extremamente mobilizadores. 

A influência das percepções de reconhecimento nos comportam

nstrada em vários estudos empíricos, como os de Paré e Tremblay 

ard e Rabouin (2004) e Tremblay, Guay e Simard (2000). 

 

2.1.6.6 O comprometimento afetivo 

pesquisas e estudos publicados sobre o tema, comp

c

mento emocional com a organização, com seu grupo de trabalho ou com o setor 

em que exerce suas atividades. 

Caracteriza-se, por parte do empregado, por uma larga adesão aos valores e aos 

objetivos organizacionais e à presença de uma forte vontade de contribuir para o sucesso da 

organização e de permanecer membro dela. 

Desta forma, vários estudos empíricos têm demonstrado, em diversas situaçõe

etimento afetivo nos comportamentos de mobilização, como os de 

imard (2007), Paré e Tremblay (2007), Oliveira (2006), Lauer-Leite 

ard e Rabouin (2004), Rego e Souto (2004a,b), Wong, Ngo e Wong 

berger e Armeli (2001), Trem

).  
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2.1.6.7 A motivação 

 

Por fim, mais um grande construto teórico que vem sendo estudado há décadas e 

que se conf

idual, a motivação sofre influências 

diretas do 

 prol do trabalho, otimizando o 

esempenho prescrito (no papel), levando à auferição das recompensas a ele vinculadas. 

(2004), um estado afetivo positivo 

redispõe os empregados a envidar mais esforços e a estabelecer objetivos mais elevados e, ao 

mesmo tempo, comprometerem-se co
as no ade de se 

rtar produ a exploração e na obtenção antecipada de 
dos positi nos estados afetivos negativos são 

mais predisposta orrências de resultados negativos, 
apresentando ass o nossa) 

Deste modo, procuramos cia e influência das condições 

psicológicas entos de m sos humanos. 

 

 

.1.7 Os tipos de comportamentos de mobilização 

e Wils (2005), estes comportamentos aproximam-se, em 

algumas de suas características, dos comportamentos pró-sociais de Brief e Motowidlo (1986), 

de desempenho de cidadania de Coleman e Borman (2000) e os de mobilização propostos por 

Wils et al. (1998). As semelhanças foram descritas por estes autores, quando escreveram: 
[...] estes conceitos integram não somente o desempenho fora dos papéis, mas 
também o desempenho no posto de trabalho (prescrito); propõem comportamentos 
essencialmente positivos, por conseguinte suscetíveis de beneficiar o bem-estar da 
coletividade; estes comportamentos não beneficiam somente uma entidade (como a 
organização), como também diferentes grupos e indivíduos numa coletividade. 
(Tradução nossa) 
 

Tremblay e Simard (2005a), porém, diferenciaram os comportamentos de 

mobilização, concernentes ao modelo teórico de Tremblay et al. (2005b), dos 

igura como um dos mais importantes na contribuição ao conceito de mobilização 

dos recursos humanos: a motivação. 

Com implicações diretas no desempenho indiv

clima psicológico de uma organização. Sua existência tem resultados diretos no 

desempenho comportamental e nos esforços investidos em

d

De acordo com Seo, Barrett e Bartunek 

p

m a sua realização. Afirmam eles, que:  
 [...] pesso s estados de sentimento positivo têm maior probabilid
compo
resulta

tivamente, com foco n
vos, enquanto que as pessoas 
s a evitar e prevenir possíveis oc
im uma orientação comportamental defensiva. (Traduçã

 demonstrar a importân

 nos comportam obilização dos recur

2

 

A caracterização dos comportamentos de mobilização é um ponto fundamental e 

distintivo do modelo teórico da mobilização dos recursos humanos. 

Segundo Tremblay 
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comportamentos dos construtos citados, estabelecendo uma distinção fundamental: ao 

contrário desses, os comportamentos de mobilização fundamentam-se na noção de massa 

crítica e na realização de uma obra coletiva. 

Tremblay e Simard (2005a), a este respeito, afirmaram, então, que a concepção de 

mobilização é um construto mais amplo que os conceitos anglo-saxões de comportamentos 

extrapapel, pró-sociais e de cidadania organizacional. 

Os comportamentos de mobilização do modelo teórico em estudo agrupam-se em 

três categorias, conforme pode ser observado no Quadro 3. 

 
 
Quadro 3 - Categorias e comportamentos de mobilização 
 

Categorias Comportamentos 
Desempenho nas tarefas normais e nas funções prescritas Respeito ao contrato de trabalho 
Comportamentos éticos e de consciência profissional  
Dedicação ao trabalho Motivação individual 
Desenvolvimento profissional 
Ajuda aos outros (colaboração) 
Facilitação interpessoal (generosidade, cortesia) 
Coordenação com os outros 
Espírito de tolerância 
Melhoramento contínuo 
Participação na vida cívica interna  
Lealdade organizacional 

Motivação coletiva 

Orientação para o cliente 
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação. 

 

entos de mobilização bem como 

a dinâmica destes (FIGURA 2). 

 

À luz dos trabalhos de Tremblay e Wils (2005) e de Tremblay e Simard (2005a), 

passamos a descrever cada uma das categorias de comportam
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Figura 2 - C
Font

característic

dos por este tipo de empregado referem-se ao 

respeito às

s comportamentos éticos e de 

consciência

ões por falta de 

decoro profissional ou atitudes antiéticas no trabalho. 

omportamentos e dinâmica de mobilização 
e: Adaptado de Tremblay e Wils (2005) 

 

A primeira categoria de comportamentos de mobilização refere-se ao respeito ao 

contrato de trabalho e constitui-se a etapa preliminar e necessária à adoção destes 

comportamentos.  

Diz respeito ao cumprimento das tarefas prescritas e aos comportamentos 

vinculados ao papel que o empregado desempenha. Desta forma, este comportamento é 

o dos empregados que desempenham minimamente suas funções na organização, 

cumprindo positivamente o que se espera do seu cargo. 

Constitui-se de dois tipos de comportamento, a saber, (a) desempenho nas tarefas 

normais e nas funções prescritas e (b) comportamentos éticos e de consciência profissional. 

Os comportamentos demonstra

 exigências normais de trabalho e representam uma fase inicial do esforço de 

mobilização, posto que, sendo um bom empregado, nada o impede de tentar colaborar com a 

organização, em direção à construção de uma obra coletiva. 

A segunda dimensão comportamental diz respeito ao

 profissional. São, também, comportamentos vinculados ao papel, portanto, 

obrigatórios, dado que, sem o seu cumprimento, podem ocorrer severas puniç
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São exemplos de tais comportamentos negativos: os atrasos constantes, as saídas 

antes da hora estabelecida e as ausências injustificadas. 

Tremblay 

comportamentos sobre 

s outros, diminuírem a qualidade do serviço 

comportamentos de ética e de consciência profissional, ao contrário, 

contribuem

comportamento: (a) dedicação ao trabalho e (b) 

desenvolvim

A ue 

indicam qu

por todas as or

demonstram um mais elevado do que aquele normalmente esperado e podem 

representar

Rep

horário de traba  acima do padrão esperado. 

extrapapel, que  

indivíduo 

comportamento nteresse do empregado em manter e melhorar as suas 

competênci

Ao

condições de a r tarefas adicionais (com maior grau de complexidade), novos papéis 

(como orien

de delegação (c

Des sentam, via de regra, um 

desempenh

e Wils (2005) alertaram para os efeitos prejudiciais de tais 

os esforços de mobilização, quando escreveram que: 
[...] podem sobrecarregar a tarefa dos outros colegas, reduzirem as possibilidades de 
cooperação, tornar mais difíceis os esforços de coordenação, desmotivar a 
participação e o comprometimento do
prestado. (Tradução nossa) 

Os bons 

 de maneira positiva em direção à mobilização, visto que influenciam, através do 

exemplo, os outros membros da organização, aumentando as chances de sucesso no seio das 

equipes. 

A segunda categoria de comportamentos refere-se àquelas em que o empregado 

vai além do seu papel na organização, através de uma forte motivação individual. 

Agrupa dois tipos de 

ento profissional. 

dedicação ao trabalho representa os esforços voluntários, extrapapel, q

e um funcionário encontra-se fortemente motivado. São necessários e desejados 

ganizações, porquanto excedem as exigências normais do contrato de trabalho, 

 rendimento 

 uma vantagem concorrencial. 

resentam o empregado que assume tarefas suplementares, prolonga seu 

lho quando necessário e apresenta um desempenho

Os comportamentos de desenvolvimento profissional caracterizam-se como 

 não fazem parte do contrato de trabalho e beneficiam, ao mesmo tempo, o

e a organização (TREMBLAY; WILS, 2005). Referem-se às ações e 

s que denotam o i

as sobre a sua área de atuação.  

 desenvolverem suas competências, esses empregados adquirem melhores 

ssumi

tador de outros funcionários) ou tarefas de responsabilidade da sua chefia, através 

omo a coordenação de projetos ou de equipes).  

ta maneira, empregados com este perfil apre

o superior e podem ser considerados como fortemente motivados. 
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Tremblay e Wils (2005) reconheceram a influência da motivação individual nos 

comportam
uinte, uma condição sine qua non a uma 
amente, um fator desejável. [...] Esta 

zação refere-se aos de 

motivação 

penhos voluntários, extrapapel, cuja função 

essencial é 

as de como podem se manifestar, de acordo com Tremblay e Wils 

(2005) e Tr

a) Ajuda aos outros (colaboração): colabora com os outros para melhorar seus 

desemp

b) Facilita

apóia o

pessoas

c) Coorde

o impacto das suas ações nas dos outros, discute com os seus colegas antes de 

rio com as decisões tomadas, etc.; 

e) Melhor

propõe 

f) Particip

particip

etc.;  

g) Lealdade organizacional: defende a organização quando alguém a critica, é 

um bom embaixador interno e externo, envolve-se na comunidade, promove 

os produtos e os serviços da organização, etc.; e  

h) Orientação para o cliente: fornece um serviço exemplar, é cortês, ágil, melhora 

os serviços oferecidos aos clientes, etc.  

entos de mobilização, ressalvando que: 
A motivação individual não é, por conseg
mobilização bem sucedida, mas é, cert
preocupação de interagir positivamente com os outros, que decorre da motivação 
coletiva, permite distinguir a mobilização da motivação individual. Naturalmente, é 
preferível que a motivação individual desenvolva-se ao mesmo tempo em que a 
motivação coletiva. (Tradução nossa) 

 
Por fim, a terceira categoria de comportamentos de mobili

coletiva. 

São comportamentos e desem

a de ajudar as pessoas no trabalho, melhorar o clima social, contribuir para o bem-

estar do outro e para a longevidade da organização.  

Oito tipos de comportamentos constituem a motivação coletiva, descritos a seguir, 

incluindo-se algumas form

emblay e Simard (2005a): 

enhos ao compartilhar seus conhecimentos e as suas competências;  

ção interpessoal (generosidade, cortesia): ouve, incentiva, felicita e 

s outros, cimenta o espírito de equipe, resolve conflitos, aproxima as 

, etc.;  

nação com os outros: pensa nos outros antes de agir, preocupa-se com 

agir e coordena as suas ações com as dos outros;  

d) Espírito de tolerância: aceita as obrigações, as regras, os procedimentos, 

acentua o lado positivo das coisas, é solidá

amento contínuo: sugere soluções construtivas, adere às mudanças, 

e implanta;  

ação na vida cívica interna: assiste a reuniões, previstas ou não; 

a das atividades sociais, envolve-se em atividades de caráter social, 
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De acordo com as características dos comportamentos demonstrados, premente se 

faz a distinç

o uma pessoa que não consegue trabalhar em equipe ou 

que, para at

 os 
: fala-se 

então de mobilização individual. Por outro lado, a lógica coletiva faz referência, 
sobre um plano mais agregado ou mais global (equipe de trabalho, serviço, 
estabelecimento), a um fenômeno de massa de empregados: trata-se então da 
mobilização coletiva. (Tradução nossa) 

or fim, afirmaram que a soma dos indivíduos motivados 

e, até mesmo, mobilizados não constitui um grupo mobilizado nem uma equipe eficiente, 

ressaltando esta afirmação quando escreveram que: 
A nossa noção de mobilização coletiva recusa a idéia que a soma dos desempenhos 
individuais, mesmo mais elevados, e as trocas entre alguns indivíduos possa 
constituir a equação ótima. Se um grande número de empregados não chega a criar 
entre si uma sinergia suscetível de realizar uma prioridade organizacional, não se 
pode falar de mobilização coletiva. Deve existir uma massa crítica de empregados 
interessados a exceder os seus interesses pessoais para o bem comum. Uma forte 
mobilização excede, em certa medida, a soma dos comportamentos individuais de 
mobilização para realizar objetivos amplamente compartilhados por uma 
comunidade de pessoas. (Tradução nossa) 
 

ão, desta feita, entre motivação e mobilização. 

Motivado, um empregado pode adotar comportamentos ditos mobilizadores, como 

exceder suas horas de trabalho e utilizar suas energias no trabalho. Porém, este mesmo 

empregado pode comportar-se com

ingir seus objetivos pessoais, viola as regras estabelecidas.  

Assim, mesmo apresentando características favoráveis, não se pode afirmar que 

seja um membro mobilizado. 

Infere-se, então, que um empregado motivado não é, obrigatoriamente, um 

membro mobilizado, porquanto a motivação individual não é suficiente para caracterizá-la, 

além do fato de que ele não trabalha em prol de uma obra coletiva, pilar da mobilização dos 

recursos humanos. 

Este direcionamento à coletividade é mais bem explicado em Tremblay e Wils 

(2005): 
Realmente, a mobilização dos empregados deve ser compreendida de acordo com 
uma lógica coletiva que apresenta duas facetas complementares que conduzem a 
dois tipos de mobilização, ou seja, a mobilização individual e a mobilização coletiva. 
Por um lado, a lógica coletiva faz referência, no plano individual, à interação com
outros que se manifesta sob a forma de comportamentos de mobilização

 
Tremblay e Wils (2005), p
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2.1.8 Dinâm

onsidera-se a mobilização como um processo evolutivo e dinâmico, de caráter 

rias, advindas 

mporta regados, po cteri

q se enco . 

se pode organiz ou u  

si lesmen  ou n que omo o 

anteriormen volutivo ção da motivação individual - 

a o papel -, para a mobilização 

oletiva - fundada em comportamentos extrapapel de um grupo significativo de indivíduos 

dentro da ções procurarem 

instituciona m estado duradouro de 

mobilização

izacional, conforme pode ser visualizado na Figura 3. 

ica das fases de mobilização em uma organização 

 

C

cíclico (TREMBLAY; WILS, 2005), em que várias contribuições intermediá

dos co mentos dos emp dem coexistir, cara zando a fase ou estágio em 

ue ntra uma organização

De o sta forma, nã  car uma acterizar ação ma pessoa

 foi ditmp te como mobilizada ão mobilizada, já se trata, c

te, de um processo e , visando uma evolu

baseada u em comportamentos individ is, mínimos e vinculados a

c

organização. Da mesma maneira, é do interesse das organiza

lizar as práticas organizacionais que venham a garantir u

 dos recursos humanos com vistas a assegurar os resultados e o desempenho 

organizacional.  

Deste modo, o modelo teórico da mobilização dos recursos humanos foi 

estruturado segundo uma seqüência de fases evolutivas (fase 1 até a fase 4), coexistentes em 

um determinado momento organ

 
 

 
Figura 3 - Concepção da dinâmica das fases de mobilização 
Fonte: Adaptado de Tremblay e Wils (2005) 

2 3 4 1 

Zona de
normalm te esperada 

 contribuição 
en

Zona de contribuição 
pessoal no cargo 

Zona de contribuição 
pessoal para a equipe 

Zona de contribuição  
do grupo para a 

organização 

Etapa prévia 

Fase de 
contribuição para 

a coletividade

Fase de 
contribuição 

individual
Fase de 

contribuição 
para a parceria 

institucional 

Organização mobilizada, 
eficaz e eficiente 
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O Quadro 4 apresenta as fases e os seus respectivos graus de influência na 

mobilização de uma organização. 

 

Quadro 4 - a ação 

FASE DEN LUÊNCIA RESULTADO 

Car cterísticas e influências das fases da mobilização na organiz

OMINAÇÃO CARACTERÍSTICA INF

1 Zona de contribuição 
normalmente esperada 

Etapa prévia Mínima 

2 Zona de contribuição  
pessoal no cargo 

Fase de contribuição  
individual Leve 

3 Zona de contribuição  
pessoal para a equipe 

Fase de contribuição  
para a coletividade Moderada 

4 Zona de contribuição  
do grupo para a organização 

Fase de contribuição  
para a parceria institucional Forte 

Organização 
mobilizada, 

eficaz e 
eficiente 

 

Fonte: Adapta
 

ases definidas neste modelo podem ser assim caracterizadas: 

) Fase 1 - Zona de contribuição normalmente esperada 

sta fase representa a zona de contribuição na qual o empregado não apresenta 

uma contrib

, uma considerável parcela desses empregados desempenha 

erados, pode-se concluir que, 

nesta dada organização, a condição primordial à exi ndida. 

b) Fase 2 - Zona de contrib ssoal n

 a contribuição caracteriza-se p motivação  no 

ra o as, 

etimento estão presentes. Porém, o empregado 

característic o motivado (ver Quadro 5), visto que, 

mesmo estando present

aos resultados organiza

nem a uma causa comu

Em alguma

algumas atividades ex

alinhá-las com um obj

forma, também pode ser caracterizad

do de Tremblay e Wils (2005) 

As f
 

a
 

E

uição profícua à organização, respeitando, somente, as exigências normais do 

cargo. É caracterizado, segundo seu perfil (QUADRO 5), como desmotivado, como aquele 

que faz o suficiente para manter o seu emprego, sem, contudo, exceder o que se espera dele 

em relação ao seu desempenho. 

Quando, porém

satisfatoriamente as tarefas prescritas e pelas quais são remun

stência da mobilização foi ate
 

uição pe o cargo 
 

Nesta fase, ela alta individual

desempenho do papel prescrito pa  cargo. As responsabilidades são plenamente cumprid

o devotamento ao trabalho e o comprom

o desta fase pode ser caracterizado com

es comportamentos denotativos de alta motivação e que agregam valor 

cionais, eles não o fazem com olhos voltados a um objetivo comum 

m.  

s ocasiões, este tipo de empregado pode executar ou desenvolver 

trapapel, como a cooperação, porém por cortesia ou educação, sem 

etivo comum característico dos altos estágios da mobilização. Desta 

o como desmobilizado (QUADRO 5). 
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Deste modo, para a organização, a soma dos desempenhos individuais constituiria 

um grande benefício, ainda não estando presentes comportamentos de ajuda, de cooperação e 

de apoio, característicos da fase seguinte. 
 

c) Fase 3 - Zona de contribuição pessoal para a equipe 
 

Nesta fase, percebe-se com maior fidedignidade a dimensão coletiva das 

contribuições individuais. Estas se traduzem em comportamentos extrapapel e os esforços 

pessoais realizados visam a um objetivo comum e o benefício de outras pessoas. Diversos 

tipos de comportamentos associados a este perfil podem ser exemplificados, como a interação 

positiva com os colegas de trabalho, o incentivo positivo a outros empregados e a cooperação. 

 de mobilização, objetivando a perenidade de tais práticas. Também, aí reside 

a parceria i cional, como um conceito transcendente da mobilização dos indivíduos ou de 

uma equipe.  

Extensão da contribuição 

Deste modo, pode-se caracterizar o perfil desse empregado como mobilizado 

(QUADRO 5). 
 

d) Fase 4 - Zona de contribuição do grupo para a organização 
 

Esta fase é a que melhor representa o conceito de mobilização coletiva dos 

recursos humanos em uma organização. Nela está implícita a idéia de institucionalização dos 

comportamentos

nstitu

 
Quadro 5 - Os diferentes tipos de empregados e de organizações 
 

Além do cargo 
 
 

Nível da contribuição 
 

No cargo Com um alcance 
individual 

Com um alcance  
global 

Contribuição superior Empregado 
motivado 

Empregado 
mobilizado 

Organiza
mobilizada 

ção 

Contribuição desmotivado desmobilizado desmobilizada minimamente satisfatória Empregado Empregado Organização 

Fonte: Tremblay e Wils (2005) (tradução nossa) 

e de 
mas 

s recursos humanos pode ser mobilizado 
 todo, sê-lo ligeiramente. Se as equipes não 

a. 
ratégica de uma empresa, a saúde duradoura de uma organização, a 

realização eficiente de uma missão de vocação social e a prosperidade de uma 
sociedade podem residir apenas na sua capacidade de suscitar uma forte mobilização 
institucional, de mobilizar com uma grande constância, entidades ou coletivos de 
pessoas, numa obra que é amplamente compartilhada. (Tradução nossa) 

 

De acordo com Tremblay e Wils (2005): 
[...] dois empregados podem ser mobilizados fortemente, mas não a sua equip
trabalho; uma equipe (a massa de empregados) pode ser mobilizada fortemente, 
o serviço pode não o ser; o serviço do
fortemente, mas a organização, como um
colaboram, se os serviços não cooperam, se as funções não se coordenam, a 
organização não estará em condições de criar uma reserva de mobilização elevad
A vantagem est
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Uma grande mobilização, então, é caracterizada quando os diversos componentes 

estruturais da organização, como as equipes internas, as funções e cargos, os serviços 

prestados e as unidades administrativas, colaboram entre si para realizar uma obra coletiva 

que vai além

nal.  

 a 

existência 

 tipos de comportamentos 

mobilizadores. 

 

 

2.2 O sistema hospital

 
 

universitário na área de saúde;  

 dos interesses particulares cada um deles. 

Do ponto de vista dos empregados, concebida aqui como um dos componentes 

estruturais, uma organização pode ser caracterizada como mobilizada, quando, segundo os 

autores, a contribuição coletiva excede a soma das contribuições individuais, gerando uma 

sinergia coletiva em prol da realização de uma obra comum. Inversamente, não pode ser 

caracterizada desta forma quando é composta de uma massa de indivíduos desmobilizados, 

dado que seus esforços individuais não são direcionados para a prioridade organizacio

Ao contrário, uma organização pode ser caracterizada como desmobilizada, 

quando, mesmo uma massa considerável de empregados realizando ações extrapapel, estas 

não geram ações coordenadas necessárias à realização de uma obra coletiva. 

Por fim, é importante ressaltar que o modelo teórico em estudo não pressupõe

de um tipo puro de empregado. Pressupõe, sim, que a mobilização é 

contextualizada, influenciada pela combinação de diferentes

ar público brasileiro e os hospitais universitários públicos federais 

As ações e serviços públicos de saúde no Brasil constituem um sistema único 

(BRASIL, 2003), no qual estão inseridos os hospitais públicos universitários federais. 

Médici (2001) definiu um hospital universitário como uma instituição que possui 

as seguintes características: 

a) ser um prolongamento de um estabelecimento de ensino em saúde;  

b) prover treinamento 

c) ser reconhecido oficialmente como hospital de ensino, estando submetido à 

supervisão das autoridades competentes; e  

d) propiciar atendimento médico de maior complexidade (nível terciário) a uma 

parcela da população. 
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Com uma rede de 7.426 hospitais (LA FORGIA; COUTTOLENC, 2008), 

públicos e privados, o Brasil conta somente com 45 hospitais universitários da rede federal de 

ensino superior, segund

Não obstan

de relevância social, o

socioeconô

dade à saúde da população, bastante especializados, além de, 

originalmen

quisa. 

 áreas de 

especialida

ada. 

mparou os custos de hospitais universitários 

com os de não-universi

ecionadas, o custo dos hospitais universitários é 
12% mais elevado que o dos hospitais não-universitários de alta tecnologia. É 

mesmo conjunto de enfermidades tratadas e procedimentos clínicos selecionados. 

de brasileiro, que, mesmo com alguns 

avanços tec s que implicam no 

desempenho organizac

modelos de gestão arca

Visto que o

sociopolítica a que servem estas instituições é semelhante à de outros hospitais públicos não-

o dados do Ministério da Educação (BRASIL, 2008). 

te a quantidade, estas instituições hospitalares desempenham um papel 

bedecendo aos ditames constitucionais, visto que servem ao contexto 

mico no qual se inserem como instituições de alta tecnologia, ao desenvolverem 

assistência de elevada complexi

te, serem unidades de formação de recursos humanos nesta área. Assim, são 

centros de formação e atualização técnica aos diversos profissionais da área, pois 

desenvolvem, além da assistência à população de baixa renda, o ensino e a pes

Via de regra, os procedimentos e o tipo de assistência prestada envolvem elevados 

custos operacionais e exigem profissionais qualificados e mobilizados em diversas

de, seja na área de saúde propriamente dita (médicos e enfermeiros, por exemplo), 

seja na área administrativa, para que a efetividade social da ação hospitalar seja otimiz

Para exemplificar, Médici (2001) co

tários, através do seu comentário de que: 
[...] estudos realizados na Austrália mostram que, considerando-se o tratamento de 
um conjunto de enfermidades sel

possível que atividades que envolvam ensino incluam uma certa dose de ineficiência 
técnica implícita ao processo didático. No caso dos Hospitais da Coréia do Sul, a 
média de custos relativa aos HU é 28% maior que a dos demais hospitais para um 

Porém, a respeito do ambiente político-institucional no qual estão inseridos os 

hospitais universitários públicos federais brasileiros, estas instituições são financiadas com 

recursos do orçamento da União, vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) e, com isso 

sofrem com as idiossincrasias do sistema público de saú

nológicos não consegue superar certas dificuldades estruturai

ional (sucateamento, verbas para custeio e investimentos insuficientes, 

icos, etc.) 

 sistema de saúde pública brasileiro é muito complexo e a realidade 

universitários (porquanto, também, prestam assistência à população de baixa renda, 

extensivamente), as estatísticas divulgadas nos diversos meios, acadêmicos ou não, nem 

sempre são positivas. 
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Por exemplo, La Forgia e Couttolenc (2008), em pesquisa realizada no Brasil, 

divulgada recentemente, afirmam: 
 [...] na grande maioria dos hospitais brasileiros, o desempenho deixa a desejar, o 
que é particularmente verdade em unidades que atendem a população carente. Nelas, 
falta informação, a baixa qualidade do atendimento é sempre notícia, a 
produtividade é minada pela ineficiência e a responsabilização (accountability) é 
obscura.  

Desta forma, há uma imperativa necessidade de estas organizações encontrarem 

soluções para esses problemas. 

Modelos de gestão ultrapassados, vinculados a aspectos ferramentais e técnicos, 

não-estratégicos, talvez não sejam a melhor das soluções para este tipo de organização, 

porquanto são, via de regra, instituições de referência e de elevada qualidade. 

A gestão dos recursos humanos é um aspecto estratégico a ser observado no 

aperfeiçoam

realidade de dor 

 sofrimento, gerando, neles, diversos sintomas psicossomáticos ligados ao trabalho.  

speito, Sá (2001), afirmou: 
O saldo desse processo não se traduz apenas em ineficiência, baixa produtividade, 

vos 

modelos q

promisso com a saúde, 

com polític

de gestão de recursos humanos nessas organizações, não baseados no 

controle e s

ento e otimização dos serviços prestados pelos hospitais universitários.  

Os trabalhadores em saúde, no seu cotidiano, submetem-se a uma 

e

A esse re

baixa cobertura e baixa qualidade dos serviços, mas, principalmente, em sofrimentos, 
seqüelas e mortes desnecessárias. 

Deste modo, a gestão desse capital humano necessita aprimorar-se e buscar no

ue visem otimizar o seu desempenho e, por conseguinte, o desempenho 

organizacional.  

Enfrentar a banalização do trabalho, a alienação e o descom

as e práticas de gestão de recursos humanos mobilizadoras, que enfoque não 

somente o desempenho das funções do papel, mas os comportamentos, pode ser uma saída ou 

um princípio de superação dos problemas enfrentados. 

Também, Sá (2001), reforça esta percepção, quando escreveu: 
Uma das hipóteses que formulo diante do quadro acima delineado é que o 
desenvolvimento da autonomia dos sujeitos nas organizações de saúde é uma das 
condições fundamentais tanto para a ampliação da governabilidade dessas 
organizações quanto para a construção de projetos coletivos e solidários em seu 
interior. 

Desta forma, ressaltamos a importância do estudo e da implementação de políticas 

e programas inovadores 

im no alto desempenho, no envolvimento, no comprometimento e na mobilização 

coletiva dos seus membros. 

 



 69

Uma observação final é cabível: no Brasil, uma infinidade de dados é gerada 

dos os dias sobre a saúde, no enfoque da atenção e dos serviços. Seus indicadores referem-

e nascimentos, doenças dos mais variados tipos, publicados 

iariamente na imprensa e nos relatórios governamentais. Mas são precários os indicadores 

relativos a

, são os indicadores úteis que 

poderiam e

pacto no desempenho individual, 

organizacio

cuas ou suficientes as referências bibliográficas sobre o 

ambiente ho

 

ialmente, procurou-se conceituar o termo mobilização, visando diferenciá-lo 

da sua repr

s últimos anos. 

e os tipos de 

comportam

vel 

pesquisada,

to

se a financiamento, leitos, mortes 

d

os trabalhadores em saúde, principalmente quanto aos comportamentos e a 

influência destes no desempenho. Difíceis de encontrar, também

videnciar fenômenos como absenteísmo, turnover, estresse e congêneres. 

Deste modo, o sistema de gestão da saúde nos hospitais universitários brasileiros 

não evidencia através de ações, indicadores ou até mesmo estudos oficiais, sua preocupação 

com a saúde do trabalhador em saúde e o seu im

nal e social. 

Deste modo, não são profí

spitalar nos hospitais universitários públicos federais brasileiros. 

 
 
2.3 Considerações 

Neste capítulo foram apresentados os referenciais teóricos que darão suporte às 

hipóteses, assim como, à análise e interpretação dos resultados apresentados neste estudo. 

Inic

esentação usual, ao introduzir o significado administrativo mais apropriado para 

este trabalho e que padronizará a compreensão ao longo deste estudo.  

Em seguida, realizou-se uma revisão de literatura sobre o tema e outras 

abordagens teóricas correlatas, descrevendo as pesquisas desenvolvidas no Brasil e no mundo, 

em organizações variadas e em instituições de saúde, no

Descreveu-se, na seqüência, o modelo teórico da mobilização dos recursos 

humanos (Tremblay et al., 2005b), demonstrando seus componentes principais (as práticas de 

gestão de recursos humanos, as condições psicológicas favorecedoras 

entos de mobilização) e a dinâmica das fases de mobilização em uma organização. 

Por fim, buscou-se referenciar, teoricamente, através da bibliografia disponí

 sobre o sistema hospitalar público brasileiro, assim como os hospitais 

universitários públicos. 

No capítulo seguinte será apresentada a metodologia utilizada neste trabalho, 

demonstrando suas fases, instrumentos, modelo, hipóteses e técnicas estatísticas utilizadas. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Caract

Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva, ao se levar em consideração seus 

Quanto à estratégia, é um estudo de natureza quantitativo-descritiva, realizado a 

partir de um

 – CE), que é a unidade de análise deste estudo. 

o que se pudesse obter uma visão geral dos seus valores. 

entificação ou 

comprovaç

Segundo Tripodi et al. (1975), quando a pesquisa tem como um dos objetivos a 

descrição de caract de outros tipos de 

agrupamentos, a melhor opção estratégica é o estudo quantitativo-descritivo. 

A unidade de observação compõe-  aleatória extraída do 

conjunto dos colaboradores em atividade no Hospital Universitário Walter Cantídio/UFC. 

A pesquisa foi viabilizada por meio do contato direto com os respondentes, assim 

como de reuniões com gru  sensibilizar-lhes quanto aos seus objetivos. 

Primeiramente ializada sobre o tema em estudo. 

Pesquisou-se sobre o tem anos” e o modelo proposto por 

Tremblay et al. (2005b) f a teórica. Também foram investigados os 

erização da pesquisa 

 

objetivos e hipóteses formuladas.  

a amostra de servidores públicos e funcionários regidos pela Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT) em atividade no Hospital Universitário Walter Cantídio (UFC – 

Fortaleza

Em relação ao método de análise, foi escolhido o método estatístico utilizando-se 

a estatística descritiva e a inferencial. 

A estatística descritiva foi utilizada para demonstrar, por meio de tabelas, gráficos 

e medidas descritivas (tendência central, dispersão e assimetria ou curtose, por exemplo) os 

dados da pesquisa de mod

Quando o objetivo foi analisar simultaneamente as variáveis em estudo e suas 

relações, utilizou-se o ramo da estatística inferencial denominado análise multivariada de 

dados e, dentro desta, três técnicas: análise fatorial, modelagem de equações estruturais e 

bootstrapping. 

Segundo Vergara (2005), a pesquisa descritiva tem como objetivo principal a 

descrição das características de uma população ou fenômeno, podendo também estabelecer 

correlações entre variáveis e definir sua natureza.. Para Mattar (1996) este tipo de pesquisa é 

melhor opção quando o objetivo é o estudo das características de grupos e a id

ão da existência de relações entre variáveis. 

erísticas quantitativas de populações, organizações ou 

se de uma amostra

pos de pessoas, a fim de

, foi analisada a literatura espec

a mobilização dos recu “ rsos hum

oi utilizado como referênci
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outros construtos relativos ao tema, como apoio organizacional, justiça procedimental, 

confiança, poder de agir e práticas de gestão de recursos humanos. 

 

públicos fe

oi calculada por meio da técnica de amostragem aleatória simples, que 

permitiu a 

Pesquisou-se, também, sobre os hospitais universitários públicos federais 

brasileiros e o histórico do hospital estudado.  

 

3.2 População e amostra de pesquisa 

 

O tamanho da amostra foi estabelecido considerando um erro amostral padrão de 

3,0% para um nível de segurança de 95% (Z = 1,96), considerada uma variabilidade amostral 

de 15%. 

O universo pesquisado compõe-se de 1.584 colaboradores, sendo 956 servidores

derais ativos de todos os cargos componentes do quadro de pessoal do Hospital 

Universitário Walter Cantídio e 628 funcionários de fundações e empresas prestadoras de 

serviços terceirizados em funcionamento no órgão pesquisado, regidos pela Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT). 

O valor da amostra obteve o resultado mínimo de 638 respondentes para aplicação 

do instrumento de pesquisa. No entanto, foram obtidos 672 questionários, que, após criteriosa 

classificação, por falhas no preenchimento, omissões de respostas em perguntas e ausência de 

completa identificação nos dados sócio-demográficos, apenas 638 foram considerados válidos. 

A amostra f

elaboração de uma relação de possíveis respondentes a serem abordados no seu 

local de trabalho e uma relação de substituição de participantes, caso houvesse recusa ou o 

pesquisado não fosse localizado pelo pesquisador, em mais de duas tentativas.  

A fórmula utilizada e o cálculo da amostra estão descritos a seguir. 

 

Fórmula de cálculo da amostra para populações finitas: 

 

( )
( ) ( ) pqZdN

n 221 α+−
=  = 638 respondentes 

Onde: 

n = Tamanho da amostra 

pqZN 2α

N = Tamanho da população = 1584 
Zα = Grau de confiança = 1,96 
p = Proporção obtida = 0,5 
q = Complementar de q (1 – p) = 0,5 
d = Margem de erro = 3,0% 
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3.3 Técnicas e instrumento de coleta de dados 

 
A técnica de coleta de dados de observação direta extensiva consistiu em um 

questionário (ANEXO A), desenvolvido pelo Professor Denis Chênevert, do Departamento de 

Administra es (HEC), 

Montreal, C

), 

além de 10 

alter 

Cantídio, u

adro de pessoal, regimes de trabalho 

presentes e

squisador responsável, 

procedeu-se

de verificar a existência de aspectos culturais não-aplicáveis à cultura brasileira e/ou da 

instituição 

m realizadas, como, por exemplo, a utilização 

da sigla HU gunta fosse referente à organização, termo utilizado 

no original servidores”, quando as questões se referiam aos 

trabalhador

quando esses trabalhadores referiam-se àqueles contratados, regidos pela CLT. 

órica dos itens, por meio da analise semântica, 

com o intui  os componentes da população à qual o 

instrumento r as dúvidas que os itens suscitavam.  

ento, 

demonstrando aos participantes a n

eliminação o voluntária dos mesmos. 

 foi entregue aos respondentes 

um Termo ), assinado pelo 

pesquisador responsável, cujo objetivo principal foi a coleta da assinatura dos mesmos, 

ção de Recursos Humanos, da École Des Hautes Etudes Comercial

anadá, estruturado, não identificado, impresso, contendo 93 questões de auto-

respostas, das quais 77 foram utilizadas para efeito de mensuração do modelo hipotético em 

estudo, utilizando-se uma escala psicométrica, do tipo Likert (1995) em 7 posições, dividido 

em 4 seções, preenchido pelos pesquisados, cujas respostas deveriam ser da “total 

discordância” a “total concordância” (68 questões) e de “nunca” a “sempre” (15 questões

questões abertas de caracterização do perfil sócio-demográfico dos respondentes. 

Inicialmente, buscou-se uma caracterização do Hospital Universitário W

nidade de análise deste estudo, quanto aos seus aspectos históricos e estruturais, 

visando, principalmente, compreender a estrutura do qu

 as políticas de recursos humanos em vigor. 

Na etapa seguinte, realizou-se a tradução do questionário para a língua portuguesa, 

oriundo do original em língua inglesa. Nesta etapa, realizada pelo pe

 uma análise do questionário original e do mesmo após a primeira tradução, a fim 

pesquisada. 

Nessa etapa, algumas alterações fora

WC quando determinada per

 ou a utilização do termo “

es da instituição servidores públicos federais, ou utilizando o termo “funcionários” 

Em seguida, procedeu-se à análise te

to de verificar se eram compreensíveis para

 se destinava e, por conseguinte, verifica

O instrumento apresentou instruções para de facilitar o preenchim

ecessidade de resposta a todas as questões, o que evitaria a 

do questionário e, também, agradecendo a participaçã

Para atestar o caráter espontâneo da participação,

 de Consentimento Livre e Esclarecido individual (ANEXO B
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atestando s

dissertação.

laborado o questionário final para aplicação, 

que foi imp

namento e práticas de desenvolvimento: 4 

ua concordância em participar da pesquisa. Esses documentos, além de sua 

finalidade primordial, esclareceram às pessoas a finalidade, a relevância e o caráter sigiloso 

das respostas, assegurado pelo pesquisador responsável e constam dos arquivos do projeto de 

 

O questionário foi aplicado em duas etapas: pré-teste e aplicação final. 

Assim, o pré-teste foi aplicado, considerando os procedimentos citados, com uma 

amostra aleatória de 20 pessoas, considerando tanto trabalhadores com nível médio e função 

operacional (representando o estrato mais baixo da população alvo) até pessoas possuidoras 

de nível superior e pós-graduadas (representando o estrato mais alto da população alvo), com 

o objetivo de assegurar a compreensão dos itens mais abrangente possível. 

Após as sugestões verificadas, foi e

resso, juntamente com os Termos de Consentimento Livres e Esclarecidos.  

A aplicação dos instrumentos de coleta de dados ocorreu no período 

compreendido entre 01 de março e 15 de maio de 2009. 

O questionário utilizado na pesquisa apresenta a seguinte distribuição das seções, 

cada uma representando um construto ou variável latente da pesquisa, agregando um conjunto 

diferenciado de variáveis observáveis, ou questões, a serem estudadas: 

a) Seção 1 – Condições psicológicas, subdividida nas subseções e quantidade de 
questões: 

a.1) Poder de agir (empowerment psicológico): 12 
a.2) Confiança no chefe imediato: 6 
a.3) Apoio organizacional: 8 
a.4) Justiça procedimental: 7 
b) Seção 2 - Emprego e atitudes no ambiente de trabalho, subdividida nas 

subseções: 
b.1) Satisfação geral no trabalho: 4 
b.2) Comprometimento organizacional: 5 
b.3) Intenção de sair da organização: 4 
c) Seção 3 – Emprego e comportamentos no trabalho: 15 
d) Seção 4 - Práticas de gestão de recursos humanos, subdividida nas subseções: 
d.1) Trei
d.2) Práticas de compartilhamento da informação: 6 
d.3) Práticas de reconhecimento não-monetário: 3 
d.4) Práticas de avaliação e de feedback sobre o desempenho: 9 
e) Dados sócio-demográficos: 10 
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Para efeito deste estudo, as variáveis constantes da Seção 2 - Emprego e atitudes 

no ambiente de trabalho e as do item d.3) da Seção 4 - Práticas de reconhecimento não-

monetário, não foram consideradas, visto não fazerem parte do modelo hipotético considerado. 

Na Seção 1 – Condições psicológicas foram investigadas as percepções dos 

abalhadores do HUWC/UFC quanto ao poder de agir (empowerment psicológico), à 

apoio organizacional recebido e à forma de justiça 

rocedimental. O sentimento de empowerment psicológico foi medido pelo instrumento de 

Spreitzer (1

pelo 

instrumento

mento de Folger e Konovsky (1989). 

da por Brayfield e Rothe (1951), bem como o (b) 

comprometi

 trabalho buscou-se investigar 

as percepçõ

como a cooper

orientação par

instrumento de  (1998) e Tremblay, 

Wils e Gua

Na 

dos participan ento e práticas de desenvolvimento, 

proporciona

descendentes, a

práticas de ava

instrumentos d

Onge et al. (19

A Seção 5 – Dados sócio-demográficos visou caracterizar o perfil dos 

respondentes. Foram elaboradas peguntas sobre: sexo (gênero); faixa etária; grau educacional; 

tipo de vículo com o HUWC; cargo, turno e carga horária de trabalho, exercício de cargo de 

chefia, tempo de atuação na profissão e tempo de atuação no HUWC. 

tr

confiança no chefe imediato, ao 

p

995) enquanto o sentimento de confiança, com ajuda de certas perguntas extraídas 

da escala de Motowidlo et al. (1986). A percepção de apoio organizacional foi medida 

 de Einsenberger et al. (1986) e, por fim, a percepção de justiça procedimental 

pelo instru

Já, na Seção 2 - Emprego e atitudes no ambiente de trabalho, foram pesquisadas 

as percepções dos participantes da pesquisa quanto (a) à satisfação geral no trabalho, medida 

com a ajuda da escala desenvolvida e valida

mento organizacional, utilizando a dimensão emocional de comprometimento 

para com a organização e a profissão, e (c) a intenção em sair ou abandonar a organização, a 

profissão ou cargo, utilizando, nesta duas últimas a escala validada de Meyer et al. (1993). 

Quanto à Seção 3 – Emprego e comportamentos no

es dos respondentes quanto aos comportamentos positivos adotados no trabalho, 

ação, a lealdade para com a instituição, a participação na vida cívica interna, a 

a o cliente/usuário do hospital, entre outros. Utilizou-se, como medida, 

senvolvido e validado por Tremblay, Rondeau e Lemelin

y (2000), na rede de saúde canadense. 

Seção 4 – Práticas de gestão de recursos humanos, foi investigada a percepção 

tes da pesquisa quanto ao treinam

dos na instituição; as práticas de compartilhamento da informação, ascendentes e 

s de reconhecimento não-monetário, como elogios e premiação simbólica; e as 

liação e feedback sobre o desempenho. Estes aspectos foram medidos pelos 

esenvolvidos e validados por Simard et al. (2000), Tremblay et al. (2000) e St-

94). 
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Para efeito de simplificação da apresentação das análises estatísticas 

desenvolvidas neste estudo, as perguntas do questionário aplicado foram convertidas em 

 

 

O modelo hipotético sugerido para esta pesquisa é uma representação parcial do 

modelo de mobilização dos recursos humanos, demonstrado, anteriormente, na Figura 1. 

A representação esquemática do modelo hipotético em estudo é apresentada na 

Figura 4. 

Este modelo hipotético é constituído de três construtos latentes de segunda ordem 

pertencentes ao modelo de mobilização: (a) as práticas de gestão de recursos humanos, (b) as 

condições psicológicas e (c) a mobilização. 

Dentro destes, há várias relações possíveis de dependência e de mediação, 

expressas pelo diagrama de caminhos componente do modelo. De maneira sintética, 

descreveu-se os três tipos de relações possíveis considerando os tipos de construto em estudo, 

todos doravante caracterizados como variáveis latentes, como: 

a) Construtos exógenos (independentes, são as causas; preditores para outras 

variáveis latentes do modelo): representados pelas práticas de gestão de 

recursos humanos (desenvolvimento das competências, compartilhamento da 

informação e avaliação e feedback sobre o desempenho); 

b) Construtos endógenos (dependentes ou de resultado das relações causais): 

representados pelos comportamentos de mobilização (Emprego e 

comportamentos no trabalho); e 

c) Construtos mediadores (dependendo do momento, são dependentes ou 

independentes em relação a outras variáveis latentes, porém mediam a relação 

principal em estudo): representados pelos construtos ligados às condições 

psicológicas (apoio organizacional, poder de agir, confiança na chefia 

imediata e justiça procedimental). 

códigos, demonstrados no Apêndice A. 

 

3.4 Modelo hipotético da pesquisa 
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DESENVOLVIMENTO
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ETÊNCIASCOMP

APOIO
ORGANIZACIONAL

PODER DE AGI
(Empowerment

COMPARTILHAMENTO
DA INFORMAÇÃO
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FEEDBACK SOBRE
O DESEMPENHO

R
)

CONFIANÇA
NA CHEFIA IMEDIATA

JUSTIÇA
PROCEDIMENTAL

COMPORTAMENTOS
DE MOBILIZAÇÃO

 
Figura 4 – Modelo hipotético da pesquisa 
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação 
 

O Quadro 6 mostra os tipos de relação que os construtos (o variáveis latentes) em 

estudo desempenham no modelo hipotético considerado. 

+

H1 

H6

H5

H7

H3 

+

+ 

+ 

+

H2

H4

+ 

H8 + 
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Quadro 6 – Descrição e tipo de relação das variáveis latentes em estudo no modelo hipotético de 
esquisa p

 
 

CONSTRUTOS TIPO 
Pr s de  - ática gestão de recursos humanos 
1. D volvesen imento das competências  Independente 
2. Compartilhamento da informação Independente 
3. Avaliação ndente  e feedback sobre o desempenho Indepe
Co es pndiçõ sicológicas  - 
1. Apoio org l Mediador anizaciona
2. Poder de agir (empowerment) Mediador 
3. J a proustiç cedimental Mediador 
4. Confiança Mediador  na chefia imediata 
1. Comporta tado mentos de mobilização  Resul

Fonte: Elabora
 

P co 

em do, b  rapidez. 

 
 
Quadro 7 – C
 

do pelo autor da dissertação. 

or fim, o Quadro 7 demonstra a estrutura dos construtos do modelo hipotéti

em como as siglas utilizadas neste trabalho para identificá-los com maior estu

onstrutos do modelo hipotético em estudo 

ÁREA CONSTRUTOS (VARIÁVEIS LATENTES) SIGLA
Desenvolvimento das competências DCP 
Compartilhamento da informação CIN Práticas de g feedback sobre o 
desempenho AFD 

estão de recursos humanos  Avaliação e 

Apoio organizacional AOR 
Poder de agir (empowerment) EMP 
Justiça procedimental JPR Condições psicológicas favoráveis à mobilização 

Confiança na chefia imediata CCI 
Comportamentos de mobilização Mobilização MOB 

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação. 
 

3.5 Hipótes

squisa, oito hipóteses foram elaboradas (QUADRO 8), como 

forma de a

l. (2005b). 

 

 

es 

 

Para efeito desta pe

tingir o objetivo principal, que consiste em analisar a influência das práticas de 

gestão de recursos humanos do HUWC e das condições psicológicas na mobilização dos seus 

colaboradores, fundamentado no modelo teórico proposto por Tremblay et a
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Quadro 8 - Hipóteses da pesquisa 

 
Hipóteses Descrição 

H1  positivamente os As práticas de desenvolvimento de competências influenciam
comportamentos de mobilização dos colaboradores do HUWC. 

H2 As práticas de compartilhamento da informação influenciam positivamente os 
comportamentos de mobilização dos colaboradores do HUWC. 

H3 
 e feedback sobre o desempenho influenciam As práticas de avaliação

positivamente os comportamentos de mobilização dos colaboradores do 
HUWC. 

H4 
A percepção de apoio organizacional, gerada pelas práticas de desenvolvimento 
de competências, favorece positivamente os comportamentos de mobilização 
dos colaboradores. 

H5 
A percepção de confiança na chefia imediata, gerada pelas práticas de 
desenvolvimento de competências, favorece positivamente os comportamentos 
de mobilização dos colaboradores. 

H6 
A percepção de poder de agir (empowerment) dos colaboradores, gerada pelas 
práticas de desenvolvimento de competências, favorece positivamente os 
comportamentos de mobilização dos colaboradores. 

H7 
A percepção de justiça procedimental, gerada pelas práticas de 
compartilhamento da informação presentes no HUWC, influenciam 
positivamente os comportamentos de mobilização dos colaboradores. 

H8 
s práticas de avaliação e A percepção de justiça procedimental, gerada pela

feedback sobre o desempenho, influenciam positivamente os comportamentos 
de mobilização dos colaboradores. 

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação. 
 

 

3.6 Tratamento estatístico dos dados 

 

Os dados coletados através dos questionários foram tabulados, constituindo-se, 

assim, o banco de dados original desta pesquisa. 

Em seguida, os dados foram transferidos para o software Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS© Statistics, versão 17.0). Nele, as análises descritivas e fatoriais 

exploratórias foram realizadas. 

O terceiro programa informatizado utilizado foi o AMOS© 16.0, da SPSS, 

utilizado para as análises das relações estruturais para avaliação das hipóteses e do modelo em 

estudo, utilizando a técnica de modelagem de equações estruturais (MEE). 
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Efetuada a tabulação dos dados, procedeu-se a análise descritiva dos mesmos, 

visando à caracterização do perfil os respondentes da pesquisa, demonstrando e analisando, 

em cada construto em estudo, o comportamento das respostas fornecidas. 

Passou-se, em seguida, à realização da fase exploratória, visando averiguar a 

existência 

ik e Fidell (2001), a análise dos dados perdidos pode ser dispensada. 

cia de 

Mahalanob

de pressupostos estatísticos necessários às análises fatoriais realizadas e à 

modelagem de equações estruturais. 

De acordo com Hair et al. (2005) e Tabachnick e Fidel (2001), antes de se aplicar 

a técnica de análise multivariada é necessário efetuar uma detalhada análise dos dados 

coletados para que, em seguida, se proceda o ajuste dos dados amostrais para que se tornem 

adequados às técnicas multivariadas a serem utilizadas, respeitando os pressupostos inerentes 

às mesmas. 

A primeira etapa de análise e ajuste de dados trata-se da limpeza dos dados 

(screening data), que consiste, basicamente, na (a) identificação e transformação de dados 

perdidos (missing data) e na (b) identificação de observações atípicas e decisão sobre a 

retenção ou eliminação dos mesmos. 

De acordo com esses autores, a primeira ação de limpeza dos dados refere-se à 

existência de dados perdidos (missing values), já que sua ocorrência em grande número pode 

afetar a amostra e seu poder de generalização dos resultados.  

Nesta pesquisa, devido à quantidade de questionários recebidos ter sido superior à 

da amostra calculada, aqueles que apresentaram dados perdidos nas variáveis métricas foram 

eliminados, restando somente questionários completos. Os dados incompletos ficaram 

restritos, então, às questões relativas aos dados sócio-demográficos e, mesmo estes, em 

quantidades inferiores a 5% (cinco por cento) do total de casos, que, de acordo com 

Tabachn

A segunda ação de limpeza dos dados executada foi a detecção da ocorrência de 

observações atípicas (outliers), que, segundo Hair et al. (2005) são aquelas notavelmente 

diferentes das outras observações. Neste trabalho, os casos que representavam as observações 

que poderiam ser consideradas como atípicas não foram eliminados, visto que, após sua 

identificação através das perspectivas de detecção univariada (utilizando o exame gráfico 

como o Boxplot e calculando-se os escores z) e multivariada (utilizando-se a Distân

is, D2, com significância p<0,001), não confirmaram plenamente a existência de 

tal atipicidade, tendo apresentado resultados diferentes nos dois métodos de detecção 

utilizados. 
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A segunda etapa de análise e ajuste de dados trata-se dos testes de suposições da 

análise multivariada. Foram realizadas averiguações sobre a normalidade e a linearidade dos 

dados da p

de Mardia)

 Estimação por Máxima Verossimilhança 

(Maximum 

ootstrapping, buscou-se 

minimizar 

tudo empregou uma adaptação das mesmas escalas testadas em 

pesquisas a

Quanto à linearidade dos dados, utilizada para expressar a propriedade de 

e 

se e os resíduos - que são partes de uma variável dependente - não explicadas por 

ma técnica multivariada (HAIR et al., 2005), apresentando, como resultado, que o modelo 

firmando 

ositivamente a ocorrência desse pressuposto entre as variáveis utilizadas neste estudo. 

esquisa, assim como foram avaliadas a dimensionalidade e a confiabilidade dos 

construtos em estudo. 

Os dados, após a realização dos testes de normalidade univariada (assimetria e 

curtose, Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk) e de normalidade multivariada (Coeficiente 

, revelaram uma distribuição predominantemente não normal, o que influenciou a 

escolha da técnica e do processo de estimação do modelo através da modelagem de equações 

estruturais (MEE), optando-se pela técnica de

Likelihood Estimation, MLE, em inglês) associada ao processo de Bollen-Stine 

Bootstrapping (sem tradução para o português).  

Segundo alguns autores (ARBUCKLE, 2007; OLSSON et al., 2000; 

SCHERMELLEH-ENGEL, MOOSBRUGGER; MÜLLER, 2003), a técnica MLE é mais 

robusta que outras técnicas de estimação que utilizam correlações de componentes principais 

e que toleram a violação de alguns pressupostos, como a normalidade (como PLS, GLS, OLS 

e o WLS). Utilizando-se o processo de reamostragem Bollen-Stine B

os efeitos da violação desse pressuposto, o que, segundo os resultados, foi 

conseguido, visto ser esse um dos seus objetivos quando associado à MLE. 

Outrossim, este es

nteriores, como os de Paré e Tremblay (2007) e de Banville e Chênevert (2006), o 

que minimiza o imperativo da existência do pressuposto da normalidade. E, em pesquisas 

sociais, onde, dificilmente, com uma amostra média e uma escala extensa, se conseguirá 

dados totalmente normais, esse pressuposto não é absolutamente necessário (PASQUALI, 

1997). 

homogeneidade dos dados, realizou-se a análise de variância da regressão (ANOVA), a fim d

xaminarem 

u

linear explica toda a relação entre as variáveis independentes e dependentes, con

p

Em relação à análise da dimensionalidade dos construtos, realizou-se a análise 

fatorial exploratória, executando. no primeiro momento, a técnica de Análise dos 

Componentes Principais (Principal Component Analysis, PCA, em inglês) com rotação 
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oblíqua oblimin, com a escolha forçada de oito fatores e no segundo momento, uma análise 

fatorial do tipo Maximum Likelihood (ML), também utilizando a rotação oblíqua oblimin. 

conceito, devendo refletir seus itens com 

cargas fator

do índice A

ronizados que os itens carregam nos construtos, devendo situar-se acima do ponto 

de corte d

,50. 

0,50 assim com

sua adequada c

Po escritos anteriormente, passou-se 

à fase expli

(MEE) para a otando como procedimento de 

estimação 

reamostragem 

 
 
3.7 Considera

utilizadas  
 

3.7.1 Análi
 

eram que todas as variáveis 

De acordo com Hair et al. (2005), para que uma escala múltipla seja considerada 

válida, é necessário que seus itens sejam unidimensionais, isto é, estejam fortemente 

relacionados um com o outro e representem um só 

iais mais elevadas em um único fator ou em poucos fatores. 

Desta forma, os resultados apresentaram e confirmaram 8 dimensões, ou fatores, o 

que está de acordo com o referencial teórico utilizado e o modelo hipotético da pesquisa e 

comprova a unidimensionalidade dos construtos. 

A análise seguinte referiu-se ao cálculo da confiabilidade dos construtos por meio 

lfa de Cronbach, o qual se baseia na correlação média entre as variáveis. 

Objetivando um maior aprofundamento sobre a confiabilidade dos construtos em 

estudo, realizou-se o teste da confiabilidade composta, que utiliza, segundo Hair et al. (2005), 

pesos pad

e 0,50, bem como se calculou a variância média extraída por construto, que, 

segundo Fornell e Larcker (1981), deve apresentar-se acima de 0

Como resultado, todos os construtos da pesquisa apresentaram índices acima de 

o obtiveram valores de variância média extraída acima do sugerido, indicando 

onfiabilidade. 

r fim, depois de realizados os procedimentos d

cativa, utilizando-se a técnica multivariada de Modelagem de Equações Estruturais 

realização da análise fatorial confirmatória, ad

a Máxima Verossimilhança (MLE), associada ao processo de estimação a 

Bollen-Stine Bootstrapping. 

ções teóricas sobre as técnicas estatísticas de análise multivariada de dados 

se dos Componentes Principais (PCA) e Análise Fatorial exploratória  

 
A análise fatorial exploratória é uma técnica multivariada cujos principais usos, 

segundo Hair et al. (2005), são o resumo e a redução de dados, definindo-os em dimensões 

latentes comuns denominados de fatores. Esses autores consid
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constituinte imensionalidade 

das variáveis latentes do modelo hipotético em estu

Para Tabachnick e Fidell (2001), essa técnica é indicada para os casos em que o 

pesquisador está interes contrar, em determinado co  de variáveis, quais delas 

formam subconjuntos r  independentes. 

Essa técnica reúne os indicadores formando dimensões latentes, que são obtidos 

depois de efetuada a rotação dos fatores por étodos ortogonais ou oblíquos. Essas dimensões 

tornam-se novas variáveis que se tornam aptas a serem analisadas por meio de outras técnicas 

multivariad

fatorial, que  a 0 e desvio padrão igual a 1.  

e fatorial consiste em averiguar se todos 

os indicado abalho de pesquisa, 

e, caso não rra com a menor perda de informação 

possível. 

lguns critérios de decisão sobre o número de 

fatores que

omente aqueles fatores 

 fatoriais 

 

ste teste é de 0,70, mas em se tratando de 

pesquisas exploratórias, valores superiores a 0,60 são aceitáveis. 

s das medidas possam se agrupar em fatores que garantam a unid

do. 

sado em en njunto

elativamente

m

as. Depois de efetuada a análise fatorial, cada observação passa a ter um escore 

 são valores padronizados (z), possuindo média igual

Desta forma, o primeiro objetivo da anális

res constantes das medições são realmente relevantes para o tr

 o sejam, que o resumo dos dados oco

Hair et al. (2005) apresentam a

 devem ser extraídos a partir de uma análise fatorial: 

a) Autovalor (eigenvalue). Neste caso, considera-se que cada variável contribui 

com um valor de um, que é o valor dela mesma, tomada isoladamente, para 

explicar um determinado fator. Em geral, são aceitos s

que possuem um eigenvalue maior que um;   

b) Comunalidades das variáveis, que mostram em que grau estão associadas à 

combinação linear gerada pelo fator extraído;  

c) Carga fatorial das variáveis: Hair et al. (2005) recomendam cargas

iguais ou superiores a 0,30.  

d) Relevância das variáveis, que verifica a adequação da amostra, obtida por 

intermédio do teste do KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), cujos valores situam-se no 

intervalo no intervalo entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1,00 for o valor

obtido no teste, melhor a adequação da amostra (TABELA 1). 

Além desses critérios, outros testes devem ser utilizados para medir a confiabilidade 

dos fatores, como o Alfa de Cronbach. Um valor de Alfa de Cronbach abaixo de 0,60 

geralmente indica uma confiabilidade insatisfatória da consistência interna. Porém, para Hair 

et al. (2005) o limite inferior aceitável para e
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Tabela 1  - Mensuração da adequação da amostra pelo teste KMO  

INTERVALO ADEQUAÇÃO DA AMOSTRA 

0,80 a 1,00 Ótimo 

0,70 a 0,80 Bom 

0,60 a 0,70 Razoável 

Inaceitável 

0,50 a 0,60 Muito ruim 

0,00 a 0,50 

Fonte: Adaptado de Hair et al . (2005).  

elhorar a interpretação dos resultados; e  

 que os fatores são 

baseados n

ão do modelo 

hipotético n

ores, favorecendo a evidenciação de fatores 

latentes, não

ito de compreender, inicialmente, o número de componentes 

da matriz, a

 

Para a realização da análise fatorial, Hair et al. (2005) recomendam alguns passos: 

a) Seleção e mensuração do conjunto de variáveis;  

b) Preparação da matriz de correlações;  

c) Extração do conjunto de fatores da matriz de correlações;  

d) Determinação do número de fatores;  

e) Rotação dos fatores para m

f) Interpretação dos resultados. 

A execução da análise de componentes principais (PCA) é o primeiro passo a ser 

executado na análise fatorial e consiste em um modelo de análise em

as variâncias explicadas de todas as variáveis do modelo, visando identificar o 

número de componentes da matriz além de analisar sua fatorabilidade.  

O segundo passo a ser considerado é a escolha do método de extração de fatores e o 

critério de rotação, podendo, de acordo com o procedimento de mensuraç

a fase explicativa, ser: Fatoração dos Eixos Principais (Principal Axis Factoring, 

PAF, em inglês) ou Máxima Verossimilhança (Maximum Likelihood, ML, em inglês). 

Quando se trata de pesquisas em ciências psicossociais, a rotação recomendada por 

diversos autores, entre eles Pasquali (1997), é a oblíqua, pois, ao contrário das rotações 

ortogonais, permite a dependência entre os fat

 previstos, enquanto nas ortogonais somente são permitidos fatores independentes. 

Considerando os aspectos abordados anteriormente, a validação das escalas dos 

construtos desta pesquisa foi efetuada a partir da análise dos componentes principais (PCA), 

com rotação oblimin, com o propós

lém de analisar sua fatorabilidade e utilizou-se o método ML, com o mesmo tipo de 

rotação, como o método de extração dos fatores. 
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Por fim, este trabalho utilizou a análise fatorial confirmatória para a avaliação das 

dimensões latentes extraídas no estudo exploratório, utilizando-se de técnicas de Modelagem 

de Equações Estruturais (MEE).  

 
 
 
3.7.2 Modelagem de Equações Estruturais (MEE) e utilização do procedimento de 

estim

ependência inter-relacionadas, distinguindo-se de outras técnicas 

multivariad

construtos em , assim como verificar a consistência interna das relações entre as 

variáveis co

sse de 

pesquisado ada, 

fornecendo

representar um ão da análise exploratória para a análise confirmatória. 

am que a MEE 

necessita d  que se propõe estudar, visto 

que, essa 

Devido a essa característica, esses autores sugerem, como uma etapa preliminar 

ao início da

ação por Máxima Verossimilhança (MLE)  
 

De acordo com Hair et al. (2005), a Modelagem de Equações Estruturais (MEE) é 

uma extensão de algumas técnicas multivariadas, especialmente a regressão múltipla e a 

análise fatorial, fornecendo, sobre essas últimas, duas vantagens: (a) a estimação simultânea 

de diversas relações de d

as, que somente examinam um único relacionamento entre as variáveis de cada 

vez. e (b) a habilidade representar conceitos não observados nessas relações e explicar o erro 

de mensuração no processo de estimação. 

O uso desta técnica é indicado para medir e analisar as relações entre os 

 estudo

nstituintes do modelo hipotético escolhido pelo pesquisador. 

Desta forma, segundo esses autores, essa técnica tem despertado o intere

res em diversas áreas de estudo, pois apresenta eficiência estatística elev

 um método direto para lidar com múltiplas relações simultaneamente além de 

a transiç

Para consolidar seu poder confirmatório, Hair et al. (2005) afirm

e justificativa teórica para a estimação do modelo a

técnica apresenta a característica de flexibilidade, existe a possibilidade de o 

pesquisador super-ajustar ou desenvolver um modelo com pouca generalização, 

enfraquecendo, assim, seu poder confirmatório. 

 aplicação da MEE, a definição da estratégia de modelagem mais apropriada aos 

objetivos do estudo, podendo ser (a) modelagem confirmatória, (b) modelos concorrentes ou 

(c) desenvolvimento de modelos. 

Nesta pesquisa, foi utilizada a estratégia de modelagem confirmatória, visto que 

seus objetivos não são de demonstrar se o modelo hipotético proposto é o mais adequado e 

sim de confirmar as hipóteses elaboradas a partir do modelo teórico adotado. 
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Hair et al. (2005) sugerem sete estágios para o desenvolvimento da modelagem de 

equações estruturais, até a consecução do modelo final: (1) desenvolvimento de um modelo 

teórico; (2

a-se nas relações existentes entre as variáveis 

latentes ou não observ

podem ser medidas por

um diagrama de camin

(modelo de

a necessidade da escolha do procedimento de estimação dos 

parâmetros

eneralized Least Squares - GLS);  

 melhor produz resultados nos diversos índices de ajustes utilizados para a avaliação 

na MEE. 

UGGER; MÜLLER, 2003). 

veram que a técnica MLE, mesmo com 

a violação desse pressuposto (utilizando-se o X  robusto ou o bootstrapping), ainda é mais 

confiável e produz melhores resultados que outras técnicas de estimação (por exemplo, o PLS, 

) construção de um diagrama de caminhos; (3) conversão do diagrama de 

caminhos; (4) escolha do tipo de matriz de entrada de dados e estimação do modelo; (5) 

avaliação da identificação do modelo estrutural; (6) avaliação das estimativas do modelo e da 

qualidade do ajuste e (7) interpretação e modificação do modelo. 

Este tipo de modelagem concentr

adas (teorizadas, não podem ser observadas diretamente e somente 

 variáveis observáveis ou mensuráveis), representando-as por meio de 

hos (modelo estrutural) ou de um conjunto de equações estruturais 

 mensuração). 

Definidas as relações a serem testadas no modelo constantes das três primeiras 

etapas citadas anteriormente, há 

. Entre os diversos métodos existentes, destacam-se, segundo Garson (2009):  

a) Estimação por máxima verossimilhança (Maximum Likelihood Estimation - 

MLE) 

b) Mínimos quadrados ponderados (Weighted Least Squares - WLS);  

c) Mínimos quadrados generalizados (G

d) Mínimos quadrados não ponderados (Unweighted Least Squares  - ULS);  

e) Assintoticamente livre de distribuição (Asymptotically Distribution-Free -

ADF;  

f) Mínimos quadrados parciais (Partial Least Squares – PLS); e  

g) Estimação Bootstrap (Bootstrapped estimates).  

Hu e Bentler (1995) afirmaram que o método de estimação por máxima 

verossimilhança (MLE) deve ser utilizado preferencialmente na avaliação de modelos, visto 

ser o que

Porém, um dos pressupostos desse método é a normalidade multivariada dos 

indicadores (variáveis observáveis), além de um tamanho de amostra (N ≥ 400) relativamente 

grande (SCHERMELLEH-ENGEL, MOOSBR

Outros autores (ARBUCKLE, 2007; OLSSON et al., 2000; SCHERMELLEH-

ENGEL, MOOSBRUGGER e MÜLLER, 2003), asse
2

 



 86

o GLS e o W e componentes principais e que toleram a violação 

de alguns p

 do pressuposto da normalidade quando se 

tiliza o MLE como método ou procedimento de estimação, uma ação possível para 

a escolha do processo de estimação 

Bootstrapping, que se fundamenta numa abordagem não-paramétrica de reamostragem.  

Hair et al. (2005), afirmaram que: 
[...] a reamostragem descarta a distribuição amostral assumida de um parâmetro e 
calcula uma distribuição empírica – a real distribuição do parâmetro – ao longo de 
centenas ou milhares de amostras. Com reamostragem, não temos que confiar na 
distribuição assumida nem sermos cuidadosos quanto à violação de uma das 
suposições inerentes. 

Garson (2009) afirma que quando um modelo envolve a violação do pressuposto 

da normalidade multivariada, o uso da estimação de parâmetros por meio do bootstrapping e 

de erros-padrão é recomendado. 

Essa afirmação é corroborada por Efron e Tibshirani (1985) quando asseveram 

que a reamostragem pode ajudar a calcular erros-padrão, mesmo que os pressupostos 

distributivos dos dados tenham sido violados. 

O processo de estimação Bootstrapping foi utilizado nesta pesquisa, sendo 

apresentados os motivos no subitem 3.7.3, a seguir. 

total do modelo

deve o pesquisador avaliar a dimensionalidade de cada construto do modelo através do 

coeficiente 

cia interna, através do cálculo da variância extraída de cada 

variável ob

 

Várias medidas de qualidade de ajuste (QUADRO 9) são utilizadas pela MEE, 

caracterizando-se, segundo Hair et al. (2005), como: 

 

LS) que utilizam correlações d

ressupostos como a normalidade.  

Como forma de superar a violação

u

minimizar o impacto de tal fenômeno pode ser 

De acordo com Hair et al. (2005), após a avaliação do ajuste , 

Alfa de Cronbach (com valores aceitáveis acima do 0,80), assim como averiguar a 

confiabilidade, ou consistên

servável, que reflete o total da variância explicada nos indicadores pelo construto 

latente, cujo valor aceitável deve ser superior a 0,50 para cada construto. Quanto maior for o 

valor da variância extraída, maior será a representatividade daquela variável no construto 

latente.  

Esses mesmos autores afirmam também a necessidade de se realizar o exame da 

significância dos coeficientes estimados, do erro-padrão e da linearidade, através, este último, 

do cálculo dos coeficientes de correlação (valores maiores que 0,80 podem indicar problemas 

e maiores que 0,900 devem ser examinados).
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a) medidas de ajuste absoluto;  

b) medidas de ajuste incremental; e  

c) medidas de ajuste parcimonioso. 

 

 0,05 0,05 < RMSEA ≤ 0,08

Quadro 9 - Medidas de qualidade de ajuste para MEE 
VOLORES VALORES

IDEIAIS ACEITÁVEIS
Qualidade de ajuste geral do modelo Qui-quadrado normado X 2 /df 0 ≤ X 2 /df  ≤ 2

TIPO DE MEDIDA NOME SIGLA

2 < X 2 /df  ≤ 3

Qui-quadrado X 2 0 ≤ X 2  ≤ 2df 2df < X 2  ≤ 3df
Valor-p p 0,05 < p ≤ 1,00 0,01 ≤ p ≤ 0,05

Índice de qualidade de ajuste GFI 0,95 ≤ GFI ≤ 1,00 0,90 ≤ GFI < 0,95
Raiz do resíduo quadrático médio RMR Valores pequenos

Raiz do resíduo quadrático 
médio padronizado

SRMR 0 ≤ SRMR ≤ 0,05 0,05 < SRMR ≤ 0,10

Raiz de erro quadrático 
médio de aproximação

RMSEA 0 ≤ RMSEA ≤
Medidas de ajuste absoluto

Valor-P do ajuste final 
(RMSEA <0,05)

- 0,10 < p ≤ 1,00 0,05 ≤ p ≤ 0,10

Índice de validação 
cruzada esperada

ECVI

0,90 ≤ AGFI ≤ 1,00, 0,85 ≤ AGFI <0,90, 
próximo ao GFI próximo ao GFI 

Índice de ajuste normado NFI 0,95 ≤ NFI ≤ 1,00 0,90 ≤ NFI < 0,95
Índice de ajuste não normado NNFI 0,97 ≤ NNFI ≤ 1,00 0,95 ≤ NNFI < 0,97
Índice de ajuste incremental IFI 0,95 ≤ NFI ≤ 1,00 0,90 ≤ NFI < 0,95
Índice de ajuste comparativo CFI 0,97 ≤ CFI ≤ 1,00

Critério de informação Akaike AIC Valores pequenos
0,95 ≤ CFI < 0,97
Menor que o AIC no 

modelo de comparação
Critério de informação Akaike 

consistente
CAIC Valores pequenos Menor que o CAIC no 

modelo de comparação

Medidas de ajuste parcimonioso

Menor que o ECVI no modelo de comparação

Índice ajustado de 
qualidade de ajuste

AGFI

Medidas de ajuste incremental

 
Fonte: Adaptado de Schermelleh-Engel, Moosbrugger e Müller (2003) e Hair et al. (2005). 

 

Com base nestes valores, o pesquisador tem condições de proceder à validação 

dos construtos da pesquisa. 

Por fim, concluídas essas fases, verifica-se se o modelo estudado pode (ou deve) 

ser modificado para, em seguida, medir novamente a qualidade de ajuste do modelo, cabendo 

destacar a orientação de Thompson (2000), que afirma que não se pode concluir que qualquer 

modelo utilizado é o único que existe para se ajustar os dados. 

Assim, optou-se pela escolha da técnica de modelagem de equações estruturais 

utilizando-se o procedimento de estimação por Máxima Verossimilhança (MLE) aplicando o 

processo de estimação Bollen-Stine Bootstrapping, levando em consideração o tipo de 

pesquisa e a qualidade dos dados coletados. 
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3.7.3 O processo de estimação Bollen-Stine Bootstrapping associado com o procedimento 
MLE para a estimação dos parâmetros do modelo hipotético. 

 

 

Utilizando-se o processo de estimação Bollen-Stine Bootstrapping associado ao 

rocedimento MLE de estimação, buscou-se, nesta pesquisa, minimizar os efeitos da violação 

ormalidade multivariada dos dados, o que, segundo os resultados, foi 

onseguido quando foi avaliado o modelo hipotético na fase explicativa. 

Segundo Garson (2009), estimativas bootstrap são uma forma de reamostragem 

freqüentem ressuposto 

da normalid

das.  

para amostras não 

aleatórias. 

. Assim, na MEE, a 

aplicação d

ios distribucionais e 

ajustando-o

tra. De acordo com Liu (2007), em 

amostras grandes, não é surpreendente que o valor da significância associado ao qui-quadrado 

estatístico, como no caso dessa técnica de bootstrapping, seja menor que 0,05, revelando que 

a avaliação do ajuste do modelo deva tomar como base em outros índices de ajuste mais 

realistas. 

Outros autores também recomendam o uso desse processo de estimação (EFRON; 

p

do pressuposto da n

c

ente utilizadas quando existem motivos para suspeitar da violação do p

ade multivariada das variáveis na MEE. Se há a falta de normalidade nos dados 

multivariados, o bootstrapping fornece estimativas menos enviesa

Segundo o mesmo autor, bootstrapping pressupõe que a amostra seja 

representativa da população, tornando-se inadequado, na maioria dos casos, 

Também pressupõe que as observações sejam independentes. Como amostras 

pequenas aumentam as chances de violação da não-normalidade, com uma amostra maior, 

melhor será a precisão das estimativas de erro com esse processo

esse processo requer amostras moderadamente grandes (N ≥ 400). 

Nesse processo, a amostra considerada é obtida via amostragem com reposição da 

amostra original (HAIR et al., 2005), gerando um grande número delas (por exemplo, várias 

centenas), sendo calculadas, para cada uma delas, estimativas de parâmetro, usando os 

algoritmos da MLE. Essas estimativas são calculadas, em conjunto com o erro-padrão, como 

forma de avaliar a estabilidade das estimativas MLE para a amostra original. 

A técnica de bootstrap utilizada nesta pesquisa denomina-se Bollen-Stine 

bootstrapping. Ela é uma modificação do modelo qui-quadrado, utilizado para testar a 

adequação ou ajuste do modelo hipotético, corrigindo seus desv

, por exemplo, para a ausência de normalidade multivariada. 

No entanto, como um modelo que usa o qui-quadrado, o Bollen Stine 

bootstrapping é muito sensível ao tamanho da amos
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TIBSHIRANI, 1985; BOLLEN; STINE, 1993; SCHERMELLEH-ENGEL, 

OOSBRUGGER; MÜLLER, 2003; YUNG; BENTLER, 1994), quando o modelo em 

estudo apre

 

da, neste capítulo, a metodologia utilizada nesta pesquisa. 

presentado o modelo hipotético em estudo, demonstrando as variáveis 

(observávei

a Análise dos Componentes 

Principais e

ento de estimação a 

Máxima V

erramentas estatísticas utilizadas. 

M

senta violação do pressuposto da normalidade multivariada dos dados. 

 

3.8 Considerações 

 

 

Foi apresenta

Primeiramente, caracterizou-se a população e a amostra bem como se identificou 

a instituição que foi considerada como a unidade de observação. 

Em seguida, foram descritas as técnicas de coleta de dados, com as fases 

executadas, bem como o questionário utilizado, apresentando sua estrutura. 

Foi a

s e latentes) que o compõem e suas relações que constituíram as hipóteses que 

darão suporte às análises e permitirão atingir os objetivos da pesquisa. 

Por fim, foram apresentadas as fases componentes do tratamento estatístico dos 

dados e as técnicas estatísticas que serão utilizadas no estudo, que são: (1) fase de tabulação, 

análise e ajuste dos dados; (2) fase exploratória, utilizando-se 

 Análise Fatorial pelo método Maximum Likelihood (ML) e (3) fase explicativa, 

utilizando-se a técnica multivariada de Modelagem de Equações Estruturais (MEE) para a 

realização da análise fatorial confirmatória, adotando como procedim

erossimilhança (MLE), associada ao processo de estimação a reamostragem 

Bollen-Stine Bootstrapping e, adicionalmente, procurou-se justificar e fundamentar na 

literatura científica o uso de todas as f

No capítulo seguinte, apresentar-se-á a instituição que serviu de lócus da pesquisa, 

procurando caracterizá-la em seus aspectos histórico e administrativo, bem como descrever as 

políticas de recursos humanos em vigor na instituição. 
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4 CARACT DIO 

 
 
O sa, é uma 

instituição 

O 

hospital de en º 2.378, de 26 de outubro de 2004 e 

tem como 

terciária e qua de saúde 

vigente (HU

anos de 1947, quando foi fundada a Sociedade 

Promotora 

s do Ceará, em caráter oficial, pelo 

ntão presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. A administração da recém-criada unidade 

ospitalar passou, então, ao encargo da Faculdade de Medicina. 

 1974, a administração do HUWC ficou 

o encargo da Sociedade de Assistência à Maternidade Escola Assis Chateaubriand – 

SAMEAC,

o 

professor W

resta serviços de assistência à saúde de alta 

complexida o dos transplantes renais e hepáticos na região. Além 

disso, colab  nível superior da área médica, através do 

programa d , além de proporcionar a formação e a atualização 

profissiona a área de saúde. 

uação e de pós-graduação dos 

cursos de M magem e Psicologia da UFC e de outras instituições 

universitárias do Estado do Ceará. 

ERIZAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍ

Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), lócus desta pesqui

de saúde vinculada administrativamente à Universidade Federal do Ceará (UFC). 

HUWC é um hospital público universitário da esfera federal, certificado como 

sino através da Portaria Interministerial n

missão o desenvolvimento e a promoção do ensino, da pesquisa e da atenção 

ternária à saúde, com responsabilidade social, integrado ao modelo 

WC, 2008). 

Vincula-se ao Ministério da Educação no plano administrativo e, no plano de 

assistência à saúde é vinculado ao Sistema Único de Saúde – SUS. 

Teve sua origem nos idos dos 

da Faculdade de Medicina do Ceará, posteriormente convertida no Instituto de 

Ensino Médico. 

Logo após, em 1952, iniciou-se a construção do chamado Hospital de Clínicas, 

cuja primeira unidade foi destinada ao tratamento de doenças infecto-contagiosas. 

Em 1959, foi inaugurado o Hospital de Clínica

e

h

Na década de 1970, mais precisamente em

a

 porém sendo preservados os vínculos jurídicos com a UFC. 

Somente na década de 1980, o Hospital Universitário Walter Cantídio passa a 

chamar-se como é hoje, conferindo uma justa homenagem a um de seus fundadores: 

alter de Moura Cantídio. 

Esta organização de saúde p

de, sendo referência no âmbit

ora com a formação dos profissionais de

e residências médicas e estágios

l e técnica de outros profissionais d

É, também, campo de estágio para os alunos de grad

edicina, Farmácia, Enfer
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Administrativamente, possui três tipos de colaboradores ou empregados: 

a) Servidores públicos federais: regidos pela Lei nº 8.112/1990, que se 

 950 membros; 

Chateaubriand – SAMEAC: regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 

O HUWC é o m inistrativa da 

Universidad

características de hospital, prestand

com professores e alunos no seu cotidiano. 

estrutura administrativa, ra complexa, de difícil gerenciamento. 

um modelo teórico recente, de alto desem

recursos humanos proposto por Tremblay 

 

 

4.1 As Políticas de Recursos Humanos do HUWC 

 

O Hospital Universitár

concernentes à área d onstradas no impresso intitulado “Projeto para 

Construção de Políticas de RH no Hospital 

d) 

e) 

constituem no maior agrupamento, tendo em torno de

b)  Funcionários da Sociedade de Assistência à Maternidade Escola Assis 

(CLT), têm em torno de 500 membros; e 

c) Funcionários de empresas prestadoras de serviço: também regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com quantidade variável. 

aior agregador da força-de-trabalho técnico-adm

e Federal do Ceará e, sendo uma instituição de saúde pública, convive com as 

o serviços de saúde à população e de escola, convivendo 

Como não poderia deixar de ser, tais as suas particularidades, possui uma 

 física e financei

Daí o interesse em realizar um estudo neste ambiente organizacional, utilizando 

penho e estratégico, como o da mobilização de 

et al. (2005b).   

io Walter Cantídio tem implementado uma série de ações 

e gestão de pessoas, dem

Universitário Walter Cantídio” (HUWC, 2009). 

Essas ações, descritas neste subitem, são constituídas de sete políticas, expressas 

de forma esquemática na Figura 5, a saber: 

a) Recrutamento e Seleção 

b) Cargos, Carreira e Salários (PCCS) 

c) Avaliação de Desempenho 

Desenvolvimento de Pessoas  

Sistemas de Indicadores em Gestão de Pessoas 

f) Saúde do Trabalhador 

g) Demissões. 
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Provisão Aplicação Manutenção Desenvolvimento Acompanhamento

Gestão de 
Pessoas

Mapeamento e
Análise de

Competências; 
Avaliação de
Desempenho

Saúde do 
Trabalhador;

Remuneração e 
Carreiras

Educação
Permanente

Indicadores;
Banco de 
Talentos e

Saúde

Recrutamento e
Seleção

Provisão

Gestão de 
Pessoas

Aplicação Manutenção Desenvolvimento Acompanhamento

Recrutamen

Mapeamento e
Análise de

Competências; 
Avaliação de
Desempenho

Saúde do 
Trabalhador;

Remuneração e 
Carreiras

Educação
Permanente

Indicadores;
Banco de 
Talentos e

Saúde

to e
Seleção

 
Figura 5 - Políticas de RH do Hospital Universitário Walter Cantídio 

Fonte: Adapt
Walter Cantídio” (HUWC, 200

ado do impresso “Projeto para Construção de Políticas de RH no Hospital Universitário 

 

indíveis ao sucesso organizacional; 

bjetivos e metas da 

c) ue ocupam funções de liderança como responsáveis pela 

d) r avaliações sistemáticas dos processos de trabalho, a fim de propor 

9). 

Segundo HUWC (2009), as diretrizes norteadoras da Política de Gestão de 

Pessoas do Hospital Universitário Walter Cantídio, são: 

a) Valorizar as práticas organizacionais que fortaleçam a imagem de que s 

pessoas são impresc

b) Reforçar o comprometimento das pessoas com os o

instituição, esclarecendo-as quanto à relevância de seu papel na melhoria da 

qualidade dos serviços prestados; 

Reconhecer aqueles q

gestão de sua equipe; 

Consolida

ações que dinamizem e/ou aperfeiçoem as atividades desenvolvidas, a visão 

institucional e o fortalecimento das relações no trabalho; 

e) Estimular e valorizar as práticas de segurança e promoção à saúde visando à 

qualidade de vida e satisfação das pessoas; 

f) Estimular permanentemente o desenvolvimento das pessoas; e 
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g) Reforçar a avaliação como um processo contínuo e permanente de reflexão e 

ação, realizado de modo participativo, visando à identificação de talentos e 

competências. 

As Políticas para Recrutamento e Seleção são ações utilizadas no âmbito da 

instituição como um conjunto de procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente 

qualificados e capazes de ocupar os cargos disponibilizados para preenchimento, 

constituind

a da pessoa adequada ao cargo, 

através da 

etências 

ento de gestão e deve contemplar princípios fundamentais 

como flex

desempenho da força de trabalho.  

o-se das etapas de recrutamento e de seleção. 

De acordo com HUWC (2009), o recrutamento constitui-se das seguintes fases: 

a) análise dos cargos: identificação das competências (atividades específicas e 

habilidades, conhecimentos e aptidões necessárias) que permitam ao sujeito 

realizá-las com maior eficácia; 

b) levantamento do perfil adequado do candidato; 

c) verificação das rotinas de trabalho e da necessidade de capacitação. 

A seleção, por conseguinte, que se trata da escolh

comparação entre os requisitos do cargo e o perfil dos candidatos, é realizada, 

segundo HUWC (2009), através de atividades selecionadas em função dos perfis das 

competências desejáveis, como: 

a) provas de conhecimentos técnicos 

b) entrevistas focadas nas comp

c) participação dos candidatos em atividades vivenciais. 

d) ambientação ou socialização organizacional: apresentação do candidato 

selecionado à organização, de modo a reduzir as possibilidades de frustrações 

ocorridas em função do seu processo inicial de envolvimento no novo sistema 

social no qual está inserido. 

Em relação às Políticas de Cargos, Carreira e Salários (PCCS), HUWC (2009) 

afirma que se trata de uma ferramenta gerencial que vislumbra uma estrutura de cargos 

racional, a transparência da evolução salarial e perspectivas na carreira, o que, 

conseqüentemente, motiva a mão-de-obra e traz melhor retorno quanto à produtividade da 

instituição. 

Constitui-se um instrum

ibilidade, mobilidade funcional, motivação profissional e racionalidade 

administrativa, que promovam o estímulo ao desenvolvimento pessoal e profissional, 

propiciem oportunidades de progressão funcional valorizando as competências e o 
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O PCCS prevê uma estrutura salarial que tem por objetivos: 

1) compor um esquema de remuneração, distribuído nos níveis de cada cargo, 

e forma a absorver os melhores profissionais disponíveis. 

Além disso

funcionários com vincu

às funções ocupadas, c

chamado de “alternativ

ue buscariam reforçar a motivação, as recompensas e o desempenho, como práticas de 

reconhecimento social, simbólicas e financeiras, relacionadas ao trabalho. 

De acordo com HUWC (2009), as Políticas de Avaliação de Desempenho são 

ações utilizadas para acompanhar o desenvolvimento dos colaboradores durante a sua 

permanência na instituição e, especificamente, para medir seu nível de conhecimento, 

habilidades e atitudes e constituem-se de uma verificação formal e permanente dos resultados 

alcançados, bem como fornece subsídios ao levantamento de necessidades de treinamento. 

Quanto às Políticas de Desenvolvimento de Pessoas, compreendem-se de ações, 

baseadas no modelo de competências para gestão de pessoas, voltadas para o crescimento da 

pessoa quanto aos seus conhecimentos, habilidade e atitudes. 

Estas políticas são desenvolvidas por meio da qualificação profissional e a 

capacitação, com temas voltados para os gestores da instituição, os técnicos e o pessoal de 

nível operacional e seguem as etapas clássicas de implementação (diagnose, planejamento, 

implementação e avaliação), prevendo, adicionalmente, a adoção de técnicas como o 

aconselhamento e a orientação profissional. 

A implementação das Políticas de Sistemas de Indicadores em Gestão de Pessoas 

parte do pressuposto do reconhecimento da importância da medição como meio de orientação 

das atividades organizacionais. Nelas está previsto o uso da metodologia do Balanced 

capaz de atrair e manter o pessoal qualificado e estimulado para as diversas 

posições no HUWC; 

2) evitar disfunções organizacionais advindas de desequilíbrios e desigualdades 

salariais; 

3) concorrer nos diversos segmentos do mercado de trabalho nas áreas inerentes à 

sua atuação, d

O plano prevê procedimentos de execução diferenciados para servidores públicos, 

cujo ingresso se dá através de concurso público, e para funcionários com vínculo 

empregatício pela Sociedade de Assistência à Maternidade Escola Assis Chateaubriand 

(SAMEAC). 

, pressupõe um modelo de remuneração aplicável somente aos 

lo SAMEAC, visando valorizar as competências e habilidades ligadas 

omo a remuneração por competências e o que, em HUWC (2009), é 

as criativas”, que seriam ações oriundas da administração do hospital 

q
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Scorecard (BSC) como forma de alinhar missão, valores, objetivos estratégicos e indicadores 

e desempenho, inserindo também a gestão do capital humano. 

ações que proporcionam qualidade de vida aos 

mesmos, co

úde do 

trabalhador, duas linhas de abordagem são utilizadas: a da segurança no trabalho e a da saúde 

cupacional. A primeira visa promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no 

local de trabalho, enquanto a segunda objetiva monitorar os riscos ocupacionais e acompanhar 

as readaptações funcionais através de exames médicos ocupacionais, por exemplo. 

Por fim, as Políticas de Demissões referem-se à dissolução do contrato de trabalho, 

por iniciativa do empregado ou da instituição. Referem-se mais fortemente àqueles 

trabalhadores que possuem vínculo empregatício com a SAMEAC, regidos, pois, pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os servidores públicos, visto serem regidos por 

um regime jurídico especial (Lei 8.112/90 e posteriores atualizações), raramente se 

enquadram nessas políticas. 

As ações desenvolvidas por essas políticas, além daquelas vinculadas à lei, se 

referem às entrevistas de desligamento, como forma de assegurar uma demissão justa e 

transparente. De acordo com HUWC (2009), essas entrevistas visam coletar junto ao demitido 

informações sobre: 
[...] o clima organizacional da empresa, sobre a estrutura e o funcionamento da área 
do trabalhador que pede o desligamento, se o RH dá o encaminhamento correto às 
questões levantadas pelos colaboradores, se a política salarial, de desenvolvimento e 
de benefícios (entre outras) é compatível com as necessidades/expectativas dos 
colaboradores, como se percebe a eficiência da empresa versus à concorrência, que 
sugestões têm a dar e como ele vê os processos da empresa e sua relação com a 
chefia imediata. 

 

d

As Políticas de Saúde do Trabalhador, segundo HUWC (2009), compreendem um 

conjunto de atividades que se destinam a promover, proteger e recuperar a saúde dos 

trabalhadores da instituição, através de 

nseqüentemente, minimizando os acidentes, as doenças relacionadas ao trabalho, 

o absenteísmo, o sofrimento psicológico, otimizando, desta maneira, a produtividade e os 

resultados organizacionais. 

Seguindo ditames legais e normativos que regem a proteção à sa

 

o
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4.2 Considerações 

 

Neste capítulo, buscou-se caracterizar a instituição que serviu de lócus da 

pesquisa em seus aspectos histórico e administrativo, bem como descrever as políticas de 

recursos humanos em vigor na instituição. 

No capítulo seguinte, apresentam-se as análises descritiva e inferencial dos dados 

es últimos, os testes estatísticos realizados de análise 

reliminar e de limpeza dos dados, assim como os procedimentos estatísticos realizados na 

ussão dos resultados.  

 

da pesquisa, demonstrando, nest

p

fase exploratória e na fase explicativa, concluindo-o com a disc
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5 ANÁLIS

5.1.1 Cara

variáveis caracterizadoras do perfil sócio-

demográfic

) gênero (sexo);  
b) faixa etária;  

 a instituição; 
) cargo ocupado; 

ando 71,79% do mesmo (FIGURA 6). 

E E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Neste capítulo, são apresentados, analisados e discutidos os dados obtidos na 

pesquisa, buscando-se organizá-los de forma a expressarem informações fidedignas para 

subsidiar as conclusões demonstradas nas etapas seguintes deste trabalho. 

 

5.1 Análise descritiva dos dados 

 

cterização da amostra e perfil dos respondentes 
 

Para a realização desta ação, esta análise utilizou a estatística descritiva para tratar 

os dados da amostra, considerando as seguintes 

o dos respondentes: 

a

c) grau educacional; 
d) tipo de vínculo com
e
f) turno de trabalho; 
g) carga horária semanal; 
h) exercício ou não de cargo de chefia; 
i) tempo de atuação na profissão ou cargo; e  
j) tempo de trabalho no HUWC/UFC. 
 

Com relação ao gênero (sexo) dos respondentes, observou-se uma distribuição de 

180 participantes do gênero masculino, representando 28,21% do total da amostra, e 458 

participantes do gênero feminino, signific

71,79%

28,21%

Masculino
Feminino

 
Figura 6 – Distribuição dos respondentes por gênero/sexo. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Esses dados indicam a maior participação do gênero feminino no quadro de 

pessoal da instituição em estudo, com uma diferença de 43,58% a favor das mesmas. 

Quanto à distribuição dos respondentes por faixas etárias, constata-se que mais de 

sessenta por cento (60,34%) dos mesmos possui idade maior do que 40 anos, demonstrando 

um perfil profissional de maior experiência. Deste percentual, aqueles situados na faixa etária 

acima de 45 anos se sobressaem, com 267 participantes, representando 41,85% do total da 

amostra, seguido da faixa que abriga o intervalo de 41 a 45 anos, tendo 118 respostas e 

representando 18,50%, conforme demonstrado na Figura 7. 

Os outros intervalos pesquisados, juntos, somaram 38,87%, sendo distribuídos nas 

faixas de até 25 anos, com 19 respondentes e 2,98% do total da amostra; de 26 a 30 anos, com 

62 respostas e 9,72%; de 31 a 35 anos, com 73 respostas e participação de 11,44% e de 36 a 

40 anos, apresentando 14,73%, com 74 respostas. 

Foram observadas 5 omissões de resposta (0,78%) nesta variável. 
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Até 25 anos De 26 a 30
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De 31 a 35
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De 36 a 40
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Mais de 45
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Figura 7 – Distribuição dos respondentes por faixa etária. 
Fonte: Da

 observa-se uma discreta prevalência de pessoas com 

nível super

ação (27,12%, com 173 respondentes), mestrado (4,23%, com 27 ocorrências) e 

dos da pesquisa 
 

Na distribuição da amostra, quanto ao grau educacional mais alto alcançado pelos 

respondentes, demonstrado na Figura 8,

ior (50,47%) - distribuídos entre graduação (18,50%, representando 118 respostas), 

especializ
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doutorado (0,23%, com 4 participantes) -, em comparação àqueles possuidores de graus 

equivalentes ao ensino básico (49,22%) - ensino fundamental incompleto (4,08%, com 26 

ocorrên ensino 

médio (38,56%, com 246 respondentes). 

aber: médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem  au

representando 0,31% do total da 

amostra. 

cias), ensino fundamental completo (6,58%, representando 22 participantes) e 

De forma geral, esses dados demonstram que 51% dos profissionais que possuem 

graus de escolaridade acima de graduação são aqueles ocupantes de cargos ligados 

diretamente aos cuidados com o paciente, a s

 e xiliares de enfermagem. 

Nesta variável, houve 2 omissões de resposta, 

4,08
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Figura 8 – Distribuição dos respondentes por grau educacional. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os respondentes também foram pesquisados quanto ao seu vínculo com o 

HUWC/UFC (FIGURA 9). 

Dentre os vínculos possíveis de relação de trabalho, o “servidor público federal” 

obteve uma grande maioria na amostra, com 387 participantes, totalizando 60,66% do total da 

amostra, seguido do “contratado SAMEAC” com 159 respostas ou 24,92%, do “funcionário 

de empresa terceirizada”, com 80 respostas ou 12,54% e outros vínculos de trabalho não 

especificados, com 11 ocorrências ou 1,72% de participação percentual. 

Esses dados, de uma forma geral, representam as proporções atuais dos vínculos 

empregatícios presentes na instituição pesquisada, cuja maioria é composta de servidores 
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públicos federais, regidos pelo Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/90 e alterações), em 

vigor. 

Os vínculos restantes, como o “contratado SAMEAC” e o “funcionário de 

empresa terceirizada” são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), também em 

vigor no país.  

Outrossim, dentre outros vínculos de trabalho possíveis, tem-se como exemplo o 

funcionário à disposição do HUWC/UFC oriundo de outros órgãos públicos de qualquer 

esfera (municipal, estadual ou federal). 

Nesta variável, houve uma omissão de resposta, com peso de 0,16% do total da 

amostra. 

 

24,92%

12,54%

1,72% 0,16%

60,66%

Servidor público federal

Contratado SAMEAC

Funcionário de empresa
terceirizada
Outro

Não informado

 
Figura 9 – Distribuição dos respondentes por tipo de vínculo com o HUWC/UFC. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com relação à distribuição dos respondentes por cargo ocupado na instituição 

pesquisada, demonstrados na Figura 10, constatou-se que 300 destes, representando 47,02% 

do total da amostra, ocupam os seguintes cargos:  

a) Técnico de Enfermagem: com 107 participantes ou 16,77%;  

b) Enfermeiro: com 102 casos ou 15,99%; e  

c) Auxiliar de Enfermagem: com 91 ocorrências ou 14,96% do total da 

amostra.  
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Figura 10 – Distribuição dos respondentes por cargo ocupado no HUWC/UFC (por ordem 
decrescente de participação percentual no total da amostra) 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Os ocupantes do cargo de Médico foram representados por 29 respondentes ou 

s cargos restantes, constantes dos dados coletados e representados na amostra, 

foram agru

 

itens 

ostra total. 

predominância do exercício profissional nos turnos “manhã e tarde”, em jornada única diária, 

com participação de 48,75% no total da amostra e representados por 311 respondentes. 

Em seguida, os turnos com maior freqüência percentual foram o turno “manhã, 

com 134 respondentes (21,00%); “plantão”, com 55 participantes (8,62%); “noite”, com 51 

ocorrências (7,99%); “tarde”, com 49 (7,68%) e “tarde e noite”, com 17 respondentes (2,66%). 

Outros turnos de trabalho também foram manifestados de maneira espontânea 

pelos participantes da pesquisa, como “manhã e noite”, “manhã e plantão”, “noite e plantão”, 

“manhã, tarde e plantão” e “manhã, tarde e noite”, que, somadas com a opção “outro” 

totalizaram 21 respondentes com 3,29% do total da amostra. 

Houve 2 omissões de resposta nesta variável estudada, representando 0,31% da 

amostra total.  

4,55% de participação percentual. 

O

pados de acordo com o instrumento de coleta de dados utilizado na pesquisa de 

campo, a saber: 

a) Cargos de apoio administrativo de nível médio: 134 respondentes ou 21,00% 

do total da amostra;

b) Cargos técnicos de nível médio (excetuando-se Técnico de Enfermagem e 

Auxiliar de Enfermagem, visto que ambos constam do instrumento de coleta 

de dados como itens identificados): 41 respondentes ou 6,43%; 

c) Outros cargos de nível superior (excetuando-se Médico e Enfermeiro, visto 

que ambos constam do instrumento de coleta de dados como 

identificados): 55 participantes ou 8,62% ; e 

d) Cargos de nível de apoio operacional: representados por 74 respostas ou 

11,60% da am

Houve, também, 5 omissões de resposta nesta variável, representando 0,78% da 

amostra total. 

No Apêndice B, deste estudo, encontra-se a discriminação dos cargos constantes 

nos itens a) a d), supracitados.  

Em termos de turnos de trabalho, demonstrados na Figura 11, pôde-se constatar a 
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Figura 11 – Distribuição dos respondentes por turno de trabalho. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto à carga horária semanal de trabalho dos participantes da amostra, 

constatou-se que a maioria representada por 443 respondentes ou 69,44% do total da amostra, 

exerce suas atividades profissionais numa jornada semanal de trabalho de 40 horas, como 

pode ser observado na Figura 12. 

Diversos tipos de jornada de trabalho apresentaram-se, na amostra, com as 

seguintes cargas horárias semanais: 12 horas (1 ocorrência ou 0,16% de representatividade), 

20 horas (16 partic

(17 respondentes ou 

2,66%) 16%). 

que indicaria uma carga horária semanal não contemplada no 

instrumento de coleta de dados, foi representada por 46 respondentes com participação de 

7,21% do total da amostra. 

Houve 6 omissões de resposta nesta variável, indicando a parcela de 0,94% na 

amostra total.  

De forma geral, a diversidade das cargas horárias semanais deve-se a diversos 

motivos, como a existência de cargos ou profissões com jornadas de trabalho estabelecidas 

em lei federal (por exemplo, Fisioterapeutas e Médicos) e o regime de plantões, entre outros.    

ipantes ou 2,51%), 24 horas (6 respondentes ou 0,94%), 30 horas (46 

respostas ou 7,21%), 36 horas (53 ocorrências ou 8,31%), 44 horas 

, 45 horas (3 participantes ou 0,47%) e 60 horas (com 1 representante ou 0,

A opção “outro”, 
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Figura 12 – 
Fonte: Dados 

acterizada como aquela função de comando de serviços internos ao 

órgão, porém aram, através 

de suas respostas, que ocupam os cargos de chefia formais da Universidade Federal do Ceará, 

como “Cargo de Direção (CD)”, que obteve somente 1 participação (0,16%) ou “Função 

Gratificada (FG)”, com 5 respondentes (0,78%). 

A opção “outro” foi assinalada por 12 respondentes, representando 1,88% do total 

da amostra e houve 4 omissões de resposta (0,63%) neste item. 

Distribuição dos respondentes por carga horária semanal de trabalho 
da pesquisa 
 

Com relação à distribuição dos respondentes quanto à ocupação dos cargos de 

chefia na instituição em estudo, constatou-se que 567 pessoas, ou 88,87%, não ocupam 

nenhum desses cargos (FIGURA 13). 

Dos participantes com respostas positivas, 49 destes, ou 7,68%, afirmaram ocupar 

uma chefia informal, car

 desprovida de uma formalidade legal. Outros respondentes inform

7,68%1,88%

0,63%
0,78%

Cargo de Direção (CD) da UFC

Função Gratificada (FG) da UFC

Chefia informal 
(de serviços internos sem designação formal)
Nenhuma

88,87%

Outra

Não informado

 
Figura 13– Distribuição dos respondentes por ocupação de cargos de chefia 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Quanto ao tempo de atuação na profissão ou cargo atual, observou-se, entre os 

intervalos de respostas constantes do instrumento de coleta de dados, o seguinte resultado: 

pouco menos de um quarto dos respondentes (23,51%) possui até 5 anos de experiência, 

enquanto que pouco mais de um quarto dos mesmos (27,74%) apresenta entre 6 e 15 anos de 

exercício n

e um número expressivo de profissionais mais experientes no quadro de pessoal 

da instituiç

ostas (14,42%); “de 11 a 15 anos”, com 85 participantes (13,32%); 

“de 16 a s”, com 216 

respondentes (33,86%). 

Outrossim, houve 3 omissões de resposta ou 0,47% da amostra total. 

a profissão ou no cargo ocupado e, por fim, quase a metade da amostra (48,28%) 

afirmou ter mais de 16 anos de atuação profissional. 

De uma forma geral, conforme demonstrado na Figura 14, observa-se a 

prevalência d

ão pesquisada, cujo montante destes, com mais de 6 anos de atuação na 

profissão/cargo, é de 76,02%. 

As freqüências de respostas nos intervalos de tempo de atuação profissional 

considerados estão assim distribuídas: “há menos de 1 ano”, com 27 respondentes (4,23% de 

participação na amostra total); “de 1 a 5 anos”, tendo 123 respostas (19,28%); “de 6 a 10 

anos”, somando 92 resp

20 anos”, obtendo 92 ocorrências (14,42%) e “mais de 20 ano

 

4,23%

19,28%

14,42%

33,86%

0,47%

Há menos de 1 ano
De 1 a 5 anos
De 6 a 10 anos
De 11 a 15 anos
De 16 a 20 anos

14,42%
13,32%

Mais de 20 anos
Não informado

 
Figur  de atuação na profissão/cargo atual. 
Fonte: 

trabalho no HUWC/UFC, constatou-se um ilar à 

variável “tempo de atuação na profissã

a 14 – Distribuição dos respondentes por tempo
Dados da pesquisa 

 
Em termos da distribuição dos participantes na amostra em relação ao tempo de 

 comportamento dos dados bastante sim

o ou no cargo”, anteriormente analisada. 
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Observou-se que um pouco mais de um quarto da amostra (27,74%) trabalha no 

á no máximo 5 anos, enquanto que, da mesma maneira, um pHUWC/UFC h ouco mais de um 

quarto (26, de da amostra 

(45,61%) e

erva-se a 

prevalência  l 

da instituiç

de 72,10%. 

, obtendo 76 ocorrências (11,91%) e “mais de 20 anos”, com 215 

spondentes (33,70%). 

Outrossim, houve 1 omissão de resposta ou 0,16% da amostra total. 

49%) trabalha nessa instituição entre 6 e 15 anos e quase a meta

xerce sua profissão nesse hospital há mais de 16 anos. 

De uma forma geral, conforme demonstrado na Figura 15, obs

 de um número expressivo de pessoas com maior experiência no quadro de pessoa

ão pesquisada, cujo montante destes, com mais de 6 anos de trabalho na mesma, é 

As freqüências de respostas nos intervalos de tempo trabalho no HUWC/UFC 

considerados estão assim distribuídas: “há menos de 1 ano”, com 32 respondentes (5,02% de 

participação na amostra total); “de 1 a 5 anos”, tendo 145 respostas (22,73%); “de 6 a 10 

anos”, somando 93 respostas (14,58%); “de 11 a 15 anos”, com 76 participantes (11,91%); 

“de 16 a 20 anos”

re

 

5,02%

22,73%33,70%

0,16%

Há menos de 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
Não informado

14,58%

11,91%

11,91%

 
ntes por tempo de trabalho no HUWC/UFC 

Fonte: 
Figura 15 – Distribuição dos responde

Dados da pesquisa 

 

Comparando-se os dois padrões de tempo considerados (tempo de atuação na 

profissão/cargo e tempo de trabalho no HUWC/UFC), observou-se grande similaridade na 

distribuição dos dados, que pode apontar para um aspecto fundamental: a taxa de rotatividade 

de pessoal (turnover) é bastante reduzida, visto que a instituição pode apresentar um nível de 
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estabilidade tal que o profissional, ao permanecer na mesma por muito tempo, encontra 

condições favoráveis ao desenvolvimento profissional numa carreira. 

Um resumo das características da amostra pesquisada pode ser verificado no 

Apêndice C

a) a predominância do gênero feminino entre os respondentes (71,79%);  

c) o equilíbrio entre as pessoas possuidoras da educação básica (49,22%) e de 

educação superior e pós-graduada (50,47%);  

d) a predominância de servidores públicos federais (60,66%);  

e) a prevalência dos cargos ligados ao cuidado do paciente, como médicos, 

enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem (51,57%); 

abalho “manhã e tarde” (48,75%); 

g) a predominância da jornada de trabalho de 40 horas semanais (69,44%); 

jou averiguar o comportamento do conjunto dos colaboradores e 

não de suas

de recursos humanos 

esta subseção são analisados, por meio de estatística descritiva, os padrões de 

respostas a

, deste trabalho.  

Em síntese, constata-se, a partir da amostra: 

b) a prevalência de profissionais com faixa etária acima de 45 anos (41,85%);  

f) a prevalência dos turno de tr

h) a predominância dos não-ocupantes dos cargos de chefia (88,87%); 

i) a prevalência de profissionais com mais de 20 anos de profissão (33,86%); e 

j) a prevalência de profissionais com mais de 20 anos de trabalho no 

HUWC/UFC (33,70%). 

Nesta pesquisa, porém, os dados sócio-demográficos dos respondentes foram 

utilizados somente para identificar a amostra, constatar a validade da sua aleatoriedade e, por 

conseguinte, conhecer o ambiente do estudo, não tendo sido utilizados nas análises realizadas, 

visto que este estudo alme

 partes.  

 

 

5.1.2 Apresentação descritiva dos resultados dos construtos ligados às práticas de gestão 

 

N

uferidas pelos respondentes da pesquisa em relação a cada uma das variáveis 

componentes dos construtos em estudo. São demonstrados os percentuais de resposta em cada 

um dos sete níveis (escala tipo Likert de 1 a 7) de cada uma das questões do instrumento de 

coleta de dados utilizado. 
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Ao se analisar as respostas assinaladas pelos respondentes da pesquisa em relação 

a cada um dos sete níveis de resposta possível – desde o nível 1 (discordo totalmente) até o 

nível 7 (concordo totalmente) – para cada uma das variáveis constituintes do macro-construto 

Práticas de Gestão de Recursos Humanos, observam-se níveis de percepção distintos por parte 

dos respondentes na instituição analisada. 

Em relação ao construto exógeno Treinamento e Práticas de Desenvolvimento, 

doravante 

s pontuações positivas 5, 6 e 7, tendo como resposta modal o nível 6 - concordo 

moderadam

nto de cursos e atividades de desenvolvimento tanto para os novos 

quanto aos demais funcionários, a valorização de treinamentos fora da organização e o acesso 

a diversos recursos de melhoria das habilidades (tempo, recursos financeiros, flexibilidade do 

horário de trabalho, entre outros). 

A distribuição das respostas dos participantes da pesquisa em relação ao 

Desenvolvimento das Competências (DCP) pode ser visualizada na Tabela 2. 

 
 
Tabela 2 - Distribuição das respostas em relação ao Desenvolvimento das Competências (DCP) 

chamado de Desenvolvimento das Competências (DCP), a maioria (58,54%) 

assinalou a

ente (21,59%), afirmando que, de acordo com a percepção dos participantes da 

pesquisa, há na instituição a presença de práticas de treinamento e desenvolvimento, como, 

por exemplo, o oferecime

F % F % F % F % F % F % F %
62 65 2,55 42 1,65 55 2,16 94 3,68 112 4,39 130 5,09 140 5,49
63 49 1,92 59 2,31 64 2,51 52 2,04 127 4,98 147 5,76 140 5,49
64 46 1,80 45 1,76 37 1,45 73 2,86 109 4,27 175 6,86 153 6,00
65 151 5,92 72 2,82 84 3,29 70 2,74 100 3,92 99 3,88 62 2,43

TOTAL 311 12,19 218 8,54 240 9,40 289 11,32 448 17,55 551 21,59 495 19,40

Não concordo 
nem discordo

Concordo 
levemente

Concordo 
moderadamente

Concordo 
totalmente

4 5 6 7

Questão

1 2 3
Discordo 

totalmente
Discordo 

moderadamente
Discordo 
levemente

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

No construto exógeno Práticas de Compartilhamento da Informação (PCI) a 

maioria dos respondentes (55,98%) assinalou as pontuações negativas 1, 2 e 3, sendo a 

resposta modal a correspondente ao nível 1 - discordo totalmente (29,36%), o que indica que 

as percepções dos pesquisados quanto às práticas de compartilhamento da informação 

adotadas na instituição em estudo não são efetivamente implementadas (como, por exemplo, 

pedir sugestões e opiniões e receber respostas das mesmas, oferecer informações sobre os 

projetos mais importantes e buscar a colaboração dos funcionários na solução de problemas 

relacionados ao trabalho). 
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A distribuição das respostas dos participantes da pesquisa em relação às Práticas 

ento da Informde Compartilham ação (CIN) pode ser visualizada na Tabela 3. 
 

 
Tabela 3 - Distribuição das respostas em relação às Práticas de Compartilhamento da 

Informação (CIN) 

82 2,14 93 2,43 96 2,51 100 2,61 87 2,27 22 0,57
85 2,22 81 2,12 64 1,67 97 2,53 55 1,44 47 1,23

71 175 4,57 95 2,48 92 2,40 91 2,38 100 2,61 57 1,49 28 0,73
TOTAL 1124 29,36 483 12,62 536 14,00 464 12,12 593 15,49 419 10,95 209 5,46

Não concordo 
nem discordo

Concordo 
levemente

Concordo 
moderadamente

Concordo 
totalmente

4 5 6 7

Questão

1 2 3

Discordo 
totalmente

Discordo 
moderadamente

Discordo 
levemente

F % F % F % F % F % F % F %
66 231 6,03 63 1,65 93 2,43 73 1,91 87 2,27 56 1,46 35 0,91
67 179 4,68 74 1,93 78 2,04 74 1,93 107 2,80 86 2,25 40 1,04
68 172 4,49 84 2,19 99 2,59 66 1,72 102 2,66 78 2,04 37 0,97
69 158 4,13
70 209 5,46

 
onte: Dados da pesquisa 

no Práticas de Avaliação e de Feedback sobre 

o Desempe

adicionando o nível 0 – não se 

exemplo, a existência de critérios relevantes de

F
 

Considerando-se o construto exóge

nho (AFD), além da utilização da escala tipo Likert de 1 a 7 níveis, foi 

aplica, direcionado àqueles funcionários, via de regra os 

componentes da amostra regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, que não possuem 

um sistema formal de avaliação de desempenho. 

A maioria dos respondentes (55,90%) escolheu as pontuações positivas 5, 6 e 7, 

sendo ao nível 7 a escolha de maior freqüência (26,18%), indicando que, de acordo com as 

percepções destes, são positivas tanto as práticas de avaliação de desempenho (como, por 

 avaliação) como aquelas relativas às respostas 

(feedback) dos resultados do desempenho (como, por exemplo, as respostas da chefia sobre o 

progresso do funcionário). 

Os pesquisados que escolheram o nível “0” representaram 22,01% do total das 

respostas. 

 A distribuição das respostas selecionadas pelos participantes da pesquisa em 

relação às Práticas de Avaliação e de Feedback sobre o Desempenho (AFD) pode ser 

visualizada na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Distribuição das respostas em relação às Práticas de Avaliação e de Feedback sobre o 
Desempenho (AFD) 

76 138

129 2,25 214 3,73
126 2,19 147 2,56

TOTAL 1264

Não concordo 
nem discordo

Concordo 
levemente

Concordo 
moderadamente

Concordo 
totalmente

4 5 6 71 2 3
ordo 

ente
Discordo 

moderadamente
Discordo 
levemente

0

F % F % F % F % F % F % F % F %
75 145

Questão
Disc

totalm
Não se 
aplica

2,53 24 0,42 27 0,47 32 0,56 74 1,29 83 1,45 133 2,32 120 2,09
2,40 21 0,37 27 0,47 19 0,33 60 1,04 70 1,22 124 2,16 179 3,12

77 137 2,39 22 0,38 25 0,44 17 0,30 43 0,75 68 1,18 126 2,19 200 3,48
78 141 2,46 29 0,51 24 0,42 25 0,44 45 0,78 61 1,06 116 2,02 197 3,43
79 147 2,56 20 0,35 20 0,35 21 0,37 79 1,38 71 1,24 124 2,16 156 2,72
80 146 2,54 52 0,91 33 0,57 32 0,56 57 0,99 66 1,15 119 2,07 133 2,32
81 146 2,54 48 0,84 25 0,44 21 0,37 62 1,08 53 0,92 126 2,19 157 2,73
82 125 2,18 30 0,52 15 0,26 17 0,30 55 0,96 53 0,92
83 139 2,42 51 0,89 30 0,52 25 0,44 61 1,06 59 1,03

22,01 297 5,17 226 3,94 209 3,64 536 9,33 584 10,17 1123 19,56 1503 26,18  
da pesquisa 

 
Fonte: Dados 

ndições 
psicológicas favoráveis à mobilização 

 

Considerando-se os resultados obtidos relativos às Condições Psicológicas 

Favoráveis à Mobilização são analisados, por meio de estatística descritiva, os padrões de 

respostas auferidas pelos respondentes da pesquisa em relação a cada uma das variáveis 

componentes dos construtos em estudo. São demonstrados os percentuais de resposta em cada 

cala tipo Likert de 1 a 7) de cada uma das questões do instrumento de

oleta de dados utilizado. 

a das variáveis constituintes das Condições 

Psicológica

(EMP), a 

maioria (92

 relação ao Poder de 

Agir - Emp

 
 
5.1.3 Apresentação descritiva dos resultados dos construtos ligados às co

um dos sete níveis (es  

c

Ao se analisar as respostas assinaladas pelos respondentes da pesquisa em relação 

a cada um dos sete níveis de resposta possível – desde o nível 1 (discordo totalmente) até o 

nível 7 (concordo totalmente) – para cada um

s Favoráveis à Mobilização, observam-se níveis de percepção distintos por parte 

dos respondentes na instituição analisada. 

Em relação ao construto Poder de Agir - Empowerment Psicológico 

,75%) assinalou as pontuações positivas 5, 6 e 7, sendo o nível 7 o que apresentou 

maior freqüência de respostas (65,45%), o que indica, de acordo com a percepção dos 

respondentes, a existência de condições favoráveis ao sentimento de poder de agir dos 

mesmos na instituição pesquisada (autonomia, poder e influência no trabalho, por exemplo).   

A distribuição das respostas dos participantes da pesquisa em

owerment Psicológico (EMP) pode ser visualizada na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Distribuição das respostas em relação ao Poder de Agir - Empowerment Psicológico 
MP)  

3 0,04 17 0,22 28 0,37 106 1,38 475 6,20
6
7 7

8 6,64
8 6,24

11 2
12

(E

F % F % F % F % F % F % F %
1 4 0,05 2 0,03 1 0,01 10 0,13 27 0,35 61 0,80 533 6,96
2 1 0,01 2 0,03 3 0,04 3 0,04 9 0,12 90 1,18 530 6,92
3 18 0,24 16 0,21 18 0,24 15 0,20 70 0,91 211 2,76 290 3,79
4 3 0,04 0 0,00
5 6 0,08 3 0,04

Questão

5 6 7
Discordo 

totalmente
Discordo 

moderadamente
Discordo 
levemente

Não concordo 
nem discordo

Concordo 
levemente

Concordo 
moderadamente

Concordo 
totalmente

1 2 3 4

6 0,08 7 0,09 18 0,24 81 1,06 523 6,83

1 0,01 0 0,00 2 0,03 5 0,07 17 0,22 73 0,95 540 7,05
3 0,95 35 0,46 50 0,65 29 0,38 116 1,52 221 2,89 114 1,49

8 4 0,05 1 0,01 2 0,03 18 0,24 38 0,50 125 1,63 450 5,88
9 5 0,07 1 0,01 4 0,05 15 0,20 19 0,25 86 1,12 50
10 2 0,03 1 0,01 5 0,07 9 0,12 14 0,18 129 1,68 47

9 0,38 20 0,26 34 0,44 21 0,27 98 1,28 222 2,90 214 2,80
8 0,10 5 0,07 14 0,18 24 0,31 53 0,69 178 2,32 356 4,65

TOTAL 154 2,01 86 1,12 142 1,85 173 2,26 507 6,62 1583 20,68 5011 65,45  
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Considerando-se o construto Confiança no Chefe Imediato (CCI), analogamente 

ao padrão a

%), indicando um padrão bastante 

gnificativo de confiança na chefia imediata por parte dos pesquisados. 

A distribuição das respostas auferidas pelos participantes da pesquisa em relação à 

Confiança no Chefe Imediato (CCI) pode ser visualizada na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Distribuição das respostas em relação à Confiança no Chefe Imediato (CCI) 

nterior, a maioria das respostas (88,92%) concentrou-se nos níveis positivos 5, 6 e 

7, sendo o nível 7 o de maior freqüência (60,32

si

F % F % F % F % F % F % F %
13 28 0,73 13 0,34 23 0,60 30 0,78 59 1,54 163 4,26 322 8,41
14 7 0,18 7 0,18 10 0,26 26 0,68 30 0,78 115 3,00 443 11,57
15 16 0,42 5 0,13 16 0,42 13 0,34 45 1,18 114 2,98 429 11,21
16 8 0,21 5 0,13 16 0,42 25 0,65 43 1,12 112 2,93 429 11,21
17 18 0,47 9 0,24 18 0,47 23 0,60 53 1,38 127 3,32 390 10,19
18 26 0,68 11 0,29 16 0,42 55 1,44 55 1,44 179 4,68 296 7,73

TOTAL 103 2,69 50 1,31 99 2,59 172 4,49 285 7,45 810 21,16 2309 60,32

Não concordo 
nem discordo

Concordo 
levemente

Concordo 
moderadamente

Concordo 
totalmenteQuestão

1 2 3
Discordo 

totalmente
Discordo 

moderadamente
Discordo 
levemente

4 5 6 7

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Diferentemente dos construtos anteriores, o Apoio Organizacional (AOR) foi 

percebido pelos participantes da pesquisa de maneira equilibrada, considerando-se os níveis 

agrupados em respostas positivas e negativas.  

Os níveis negativos 1, 2 e 3 obtiveram 44,10% das respostas, enquanto os níveis 

positivos 5, 6 e 7 participaram com 41,65%, tendo o nível neutro 4 – não concordo nem 

discordo – a freqüência de 14,24%. O nível 1 foi o modal, com 23,55% de repostas. 
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Desta forma, observa-se que a percepção do apoio oriundo da instituição 

apresenta equilíbrio, com leve predominância de percepções negativas sobre as variáveis 

constantes das afirmações presentes nas questões do instrumento de pesquisa, como, por 

exemplo, a preocupação por parte do hospital pesquisado com seus funcionários, 

considerando seus objetivos, valores, opiniões e bem-estar, entre outros. 

A Tabela 7 apresenta a distribuição das respostas assinaladas pelos participantes 

da pesquisa em relação ao Apoio Organizacional (AOR). 

abela 7 - Distribuição das respostas em relação ao Apoio Organizacional (AOR) 

65 1,27 79 1,55 59 1,16 112 2,19 114 2,23 39 0,76
20 162 3,17 71 1,39 65 1,27 64 1,25 116 2,27 106 2,08 54 1,06
21 213 4,17 53 1,04 85 1,67 77 1,51 98 1,92 89 1,74 23 0,45
22 17
23 12

Não concordo Concordo Concordo Concordo 
4 5 6 71 2 3

Discordo Discordo Discordo 

 
T

F % F % F % F % F % F % F %
170 3,33

nem discordo levemente moderadamente totalmenteQuestão totalmente moderadamente levemente

19

8 3,49 75 1,47 75 1,47 72 1,41 102 2,00 95 1,86 41 0,80
7 2,49 72 1,41 68 1,33 90 1,76 107 2,10 107 2,10 67 1,31

24 135 2,64 76 1,49 48 0,94 104 2,04 116 2,27 105 2,06 54 1,06
25 109 2,14 54 1,06 58 1,14 129 2,53 112 2,19 99 1,94 77 1,51
26 108 2,12 51 1,00 54 1,06 132 2,59 63 1,23 120 2,35 110 2,16

TOTAL 1202 23,55 517 10,13 532 10,42 727 14,24 826 16,18 835 16,36 465 9,11  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

De maneira semelhante ao construto anterior, as percepções dos respondentes da 

pesquisa sobre a Justiça Procedimental (JPR) apresentou um equilíbrio entre os níveis 

negativos 1

 

na instituiç

lizada na Tabela 8. 

 

, 2 e 3 e os positivos 5, 6 e 7, tendo os primeiros um percentual de respostas de 

41,18% e os últimos de 43,64%, tendo o nível neutro 4 – não concordo nem discordo – uma 

participação percentual de 15,18%. 

De maneira distinta do construto anterior mencionado, porém, observou-se que as 

percepções sobre Justiça Procedimental (JPR) demonstraram uma leve predominância da 

pontuação positiva, mesmo sendo o nível 1 aquele que demonstrou maior freqüência. 

Assim, o conjunto dos respondentes assinalou positivamente a presença de justiça

ão, na medida em que, de acordo com suas percepções, o HUWC possui 

mecanismos de que os seus funcionários recorram das decisões tomadas, ouve suas 

preocupações e que essas decisões atingem igualmente a todos, por exemplo. 

A distribuição das respostas dos participantes da pesquisa em relação à Justiça 

Procedimental (JPR) pode ser visua
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Tabela 8 - Distribuição das respostas em relação à Justiça Procedimental (JPR) 

Discordo Discordo Discord
31 2

F % F % F % F % F % F % F %
27 78 1,75 57 1,28 65 1,46 90 2,02 116 2,60 120
28 109 2,44 63 1,41 74 1,66 101 2,26 109 2,44 123

talmente moderadamente levemente nem discordo levemente moderadamente totalmente

2,69 112 2,51
2,75 59 1,32

29 201 4,50 69 1,55 84 1,88 75 1,68 101 2,26 73 1,63 35 0,78

2 1,39 77 1,72 90 2,02 113 2,53 105 2,35 47 1,05
2 1,39 71 1,59 111 2,49 104 2,33 114 2,55 61 1,37

TOTAL 876 19,61 435 9,74 528 11,82 678 15,18 761 17,04 738 16,52 450 10,08

to
o Não concordo Concordo Concordo Concordo 

4 5 6 7

Questão

30 71 1,59 65 1,46 72 1,61 129 2,89 112 2,51 108 2,42 81 1,81
31 158 3,54 57 1,28 85 1,90 82 1,84 106 2,37 95 2,13 55 1,23
32 144 3,22 6
33 115 2,58 6

 
onte: Dados da pesquisa 

construto ligado aos comportamentos de 
mobilização 

 

da uma das variáveis componentes do construto de mesma denominação são 

analisados 

portamentos no 

rabalho, representando 15 variáveis, cujos níveis utilizaram a medida da freqüência de ações 

presentativas de comportamentos positivos e desejáveis dos funcionários da organização, 

realizadas nos últimos 12 (doze) meses. Estes níveis foram representados pelas notações 

“nunca”, “às vezes”, “freqüentemente” e “sempre”, diferentemente das escalas dos demais 

construtos em estudo, anteriormente citados, cuja medida é de discordância ou concordância. 

Ao se analisar o padrão de respostas assinaladas pelos participantes da pesquisa 

em relação aos Comportamentos de Mobilização (MOB), considerando as notações “sempre” 

e “freqüentemente” como freqüências desejáveis e “às vezes” e “nunca” como indesejáveis, 

observou-se que a maioria das respostas (60,14%) referia-se às freqüências desejáveis em 

contraposição às outras (34,39%). 

Os dados, desta feita, afirmaram a adoção, por parte dos funcionários, de 

comportamentos e ações ligados ao bom desempenho nas tarefas, à dedicação ao trabalho, à 

F
 

 

5.1.4 Apresentação descritiva dos resultados do 

Considerando-se os resultados obtidos relativos aos Comportamentos de 

Mobilização (MOB), os padrões de respostas auferidas pelos respondentes da pesquisa em 

relação a ca

por meio de estatística descritiva. São demonstrados os percentuais de resposta em 

cada um dos sete níveis (escala tipo Likert de 1 a 7, desde o nível 1 - discordo totalmente - até 

o nível 7 - concordo totalmente) de cada uma das questões do instrumento de coleta de dados 

utilizado. 

No instrumento de pesquisa utilizado, entregue aos respondentes, este construto 

foi medido pelas questões componentes da Seção 3 – Empregos e Com

T

re
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colaboração, ao melhoramento contínuo, à participação na vida cívica interna da instituição e 

 lealdade organizacional, entre outros. 

obilização (MOB). 

 

47 7 0,07 1
48 61 0,64 27
49 56 0,59 9
50 19 0,20 10
51 60 0,63 28 2,13 48 0,50 122 1,27 55 0,57 121 1,26
52 12
53 85

20 0,21 155 1,62 27 0,28 112 1,17 61 0,64 200 2,09
35 0,37 195 2,04 33 0,34 99 1,03 67 0,70 129 1,35

56 19
57 8
58 68 2,03 40 0,42 103 1,08 35 0,37 159 1,66
59 30 1,70 54 0,56 153 1,60 90 0,94 126 1,32
60 3
61 15

TOTAL 586

ente Sempre

à

A Tabela 9 apresenta a distribuição das respostas assinaladas pelos participantes 

da pesquisa em relação aos Comportamentos de M

Tabela 9 - Distribuição das respostas em relação aos Comportamentos de Mobilização (MOB) 

Questão

1 2 3

Nunca Às vezes

4 5 6 7

Frequentem
F % F % F % F % F % F % F %

0,01 134 1,40 20 0,21 190 1,99 48 0,50 238 2,49
0,28 240 2,51 21 0,22 111 1,16 44 0,46 134 1,40
0,09 193 2,02 36 0,38 140 1,46 62 0,65 142 1,48
0,10 132 1,38 37 0,39 154 1,61 54 0,56 232 2,42
0,29 204

0,13 9 0,09 102 1,07 25 0,26 120 1,25 54 0,56 316 3,30
0,89 24 0,25 168 1,76 38 0,40 132 1,38 72 0,75 119 1,24

54 63 0,66
55 80 0,84

0,20 24 0,25 168 1,76 30 0,31 120 1,25 61 0,64 216 2,26
0,08 23 0,24 143 1,49 33 0,34 160 1,67 72 0,75 199 2,08
0,71 39 0,41 194
0,31 22 0,23 163
0,03 2 0,02 109 1,14 41 0,43 145 1,52 81 0,85 257 2,69
0,16 9 0,09 123 1,29 41 0,43 151 1,58 96 1,00 203 2,12
6,12 282 2,95 2423 25,32 524 5,48 2012 21,02 952 9,95 2791 29,16  
esquisa Fonte: Dados da p

 
 

 

5.2 Análise do

 

De

pressuposto a 

ocorrência em mostra e seu poder de generalização dos 

resultados.  

e, de acordo com 

Tabachnik 

s dados perdidos (missing values) 

 acordo com Hair et al. (2005) e Tabachnick e Fidel (2001), o primeiro 

ser observado é a existência de dados perdidos (missing values), já que sua 

 grande número pode afetar a a

Nesta pesquisa, porém, devido à quantidade de questionários recebidos ter sido 

superior à da amostra calculada, aqueles que apresentaram dados perdidos nas variáveis 

métricas foram eliminados, restando somente questionários completos. Os dados incompletos 

ficaram restritos, então, às questões relativas aos dados sócio-demográficos e, mesmo estes, 

em quantidades inferiores a 5% (cinco por cento) do total de casos, qu

e Fidell (2001), a análise dos dados perdidos pode ser dispensada. 
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5.3 Análise das observações atípicas (outliers) 

 

Observações atípicas (outliers), segundo Hair et al. (2005), são aquelas 

notavelmente diferentes das outras observações.  

as sim, avaliadas no contexto de análise e 

das informa
ervações atípicas – apesar de diferentes da maioria da 
ivas de características da população que não seriam 

descobertas no curso normal da análise. As problemáticas não são representativas da 
análise e podem distorcer seriamente os 

Hair et al. (2005) asseveram que a ocorrência de tais outliers podem ser divididas 

em quatro classes: 

a) erro de procedimento: por exemplo, como um erro na entrada de dados ou 

falha na codificação; 

b) resultado de um evento extraordinário: fenômeno que justificaria a sua 

ocorrência, devendo ser a observação ser mantida caso o pesquisador decida 

que o fenômeno deve ser representado na amostra; 

c) observações às quais o pesquisador não tem explicação: geralmente, são as que

iores probabilidades de serem eliminadas. Porém, caso o pesquisador 

sinta que representam um segmento válido da população, convém mantê-las; e 

sentavam as observações que poderiam ser 

considerada

ariável padronizada. Somente as 

variáveis observáveis quantitativas discretas foram avaliadas. Ressalte-se que estas variáveis 

De acordo com esse autor, essas observações não podem ser categoricamente 

caracterizadas como benéficas ou problemáticas, m

ções que fornecem. Hair et al. (2005) afirmam ainda: 
Caso sejam benéficas, as obs
amostra – podem ser indicat

população, são contrárias aos objetivos da 
testes estatísticos. 

 

têm ma

d) observações que estão inseridas nos valores usuais de cada variável (escala) 

mas que são únicas em sua combinação de valores: neste caso, recomendam 

que se retenha a informação, a não ser que o pesquisador a desconsidere como 

um membro válido da população. 

Neste trabalho, os casos que repre

s como atípicas não foram eliminados, visto que, após sua identificação através 

das perspectivas de detecção univariada (utilizando o exame gráfico como o Boxplot e 

calculando-se os escores z) e multivariada (utilizando-se a Distância de Mahalanobis, D2, com 

significância p<0,001),  não confirmaram plenamente a existência de tal atipicidade, tendo 

apresentado resultados diferentes nos dois métodos de detecção utilizados. 

O procedimento adotado para o cálculo dos outliers univariados, considerando o 

tamanho do conjunto de dados (638 observações), utilizou-se de um valor padronizado de 

mais ou menos 4 (z score), individualmente para cada v
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são repre zados nesta 

A Tabela 10 apresenta as quantidades de outliers encontrados e o mapeamento 

dos mesmos para cada variável considerada. 

ostra. 

 

Tabela 10 - I

sentadas pelas questões utilizadas no instrumento de coleta de dados utili

pesquisa.  

Cada uma dessas variáveis apresenta valores diferenciados, nenhuma 

aparentemente seguindo uma distribuição normal. 

Se fossem desconsiderados todos os outliers univariados, seriam eliminados 53 

casos, equivalentes a 8,3% do total da am

dentificação dos outliers univariados 

VARIÁVEIS QUANTIDADE 
DE CASOS

EMP01 7 1 4 19 20 109 110 111
EMP02 9 1 2 3 4 5 6 7

IDENTIFICAÇÃO DOS CASOS

8 9
EMP04 9 1 4 5 11 13 60 64 94 119
EMP05 9 1 19 20 23 116 119 171 172 346
EMP06 8 1 4 5 9 11 60 304 381
EMP08 5 1 21 64 338 339
EMP09 10 1 4 11 13 19 23 116 119 355 497
EMP10 8 1 4 5 11 13 111 249 504
EMP12 8 1 64 96 181 243 338 339 522
CCI14 7 11 21 64 96 323 439 519
CCI15 15 11 21 64 81 96 130 134 152 189 341 389 407 439 582 600
CCI16 8 11 21 64 96 192 304 439 473  

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

Procedeu-se, também, uma análise gráfica (FIGURA 16), através do teste Boxplot 

(caixas e whiskers), a fim de confirmar ou não a análise univariada realizada. Em ambos os 

testes houve um comportamento idêntico do padrão de observações atípicas univariadas, 

concentrando-se, em sua quase totalidade, nos construtos “Poder de agir - Empowerment 

psicológico” e “Confiança na chefia imediata”.  

Ressaltando-se que esses resultados são extraídos diretamente dos dados 

empíricos da pesquisa, pesquisou-se sobre o perfil dos respondentes identificados (casos 

ordenados na tabulação dos questionários) e as possíveis causas da ocorrência do padrão 

extremo das respostas às variáveis em questão. Nenhum perfil sócio-demográfico 

determinante desse grupo de respondentes foi verificado, podendo ser caracterizado como um 

fenômeno que pode representar um comportamento de um ou mais grupos de pessoas que não 

puderam ser identificadas através das perguntas relativas à elaboração do perfil do 

participante, constante do instrumento de coleta de dados.  
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Figura 16 - Identificação dos outliers univariados através do Teste Boxplot 
Fonte: D da pesqui

 

 

Com entando nóstico utliers, a  a detecção multivariada, 

com base no índice “Distância de Mahalanobis” (D2/graus de liberdade), em um teste 

estatístico conservador (p<0,001). Este índice é uma medida de distância, cuja análise dos 

padrões di a identificação da sua 

tipicidade.

forme pode ser averiguado na Tabela 11. 

 

ados sa. 

plem  o diag de o dotou-se

ferentes das correlações entre as variáveis permitem 

a  

Foram identificados 69 casos (10,81% do total da amostra) que excedem esse 

número, com significância igual a 0,000. Desses 69 casos de outliers multivariados, somente 

6 (equivalentes a 0,94% do total da amostra) foram detectados também em sua forma 

univariada, con
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Tabela 11 - Identificação dos outliers multivariados pelo índice Distância de Mahalanobis 

Caso 
Mahalanobis D2 

Caso 
Mahalanobis D2 

2 142,92 302 114,118 
3 132,769 320 174,168 
9 123,917 326 109,274 

12 114,933 356 128,517 
24 117,323 361 119,479 
26 171,286 368 116,058 
38 244,366 373 131,272 
39 131,796 379 117,552 
82 113,403 392 131,419 
88 120,959 426 115,993 
95 203,913 441 118,182 
100 137,234 446 124,394 
101 189,899 449 165,854 
107 114,104 450 125,221 
108 145,365 452 112,714 
112 126,276 456 131,467 
117 132,485 457 142,424 
136 121,254 460 157,636 
143 109,313 461 237,783 
150 160,02 482 117,761 
160 196,109 502 145,017 
180 173,095 505 128,614 
181 156,232 512 112,136 
192 126,72 539 168,068 
193 125,773 545 118,66 
206 138,776 550 143,333 
213 133,179 553 116,962 
222 155,625 562 122,736 
226 194,67 570 129,458 
227 150,672 573 128,445 
236 172,762 589 110,284 
240 113,339 600 151,119 
248 113,69 618 112,004 
249 136,851 626 162,106 
253 132,412   

Fonte: Dados da Pesquisa  p<0,001 
Nota: Os casos em destaque referem-se àqueles igualmente identificados na  
análise univariada. 

 

Com base nas três técnicas de detecção e na análise descritiva das variáveis, fez-se 

a avaliação de quais os casos poderiam ser considerados como outliers, a fim de não se 

liminar observações em excesso, si sentarem-se diferentes do conjunto 

as respostas. 

s 

ssas comuns aos dois 

tipos de análises realizadas e partindo do pressuposto que toda variável utilizada em uma 

e mplesmente por apre

d

Devido ao fato de que as observações atípicas identificadas não foram percebida

igualmente nas análises univariada e multivariada, sendo somente 6 de
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análise pos

ê-las na base de dados, visto 

que provara

 

Um dos pressupostos da Análise Multivariada de Dados é a normalidade 

univariada 

Tanto a normalidade univariada quanto a multivariada devem ser testadas, pois, 

pode ocorr

e, necessariamente, o conjunto dessas também 

o seja. Portanto, devem ser testadas em ambas as formas. 

Inicialmente, efetuou-se o teste de univariado, através da verificação de medidas 

tosis) observados nas distribuições. Este teste é um 

comparativ

ntes fórmulas: 
 

sui observações extremas que devem ser mantidas pois podem caracterizar uma 

percepção válida representativa da população e que, tendo sido a pesquisa sigilosa, que não 

permitiu a identificação dos respondentes, ao mesmo tempo em que questões que pudessem 

identificar outros aspectos funcionais dos mesmos (como o setor ou unidade de trabalho) não 

constaram no questionário utilizado, o pesquisador decidiu mant

m ser dados válidos. 

 

5.4 Análise da normalidade dos dados 

 

e multivariada, a qual se refere ao formato da distribuição das observações de uma 

variável métrica comparando-a à uma curva de distribuição normal. 

er que diversas variáveis apresentem distribuições individualmente normais, 

porém, sem que o pesquisador possa inferir qu

de assimetria (skewness) e curtose (kur

o do valor de dois escores, z assimetria e z curtose, com um valor crítico de uma 

distribuição z, sob um nível de significância de 0,01, ou seja + ou - 2,58.  

Obteve-se, então, os valores de z assimetria e de z curtose para o conjunto de 

dados em estudo, através das segui

N

assimetriaaZassimetri
6

=  

 
e 
 

N

curtoseZcurtose
24

=  

 
Fonte: Hair et al.(2005) 
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Os valores calculados de z na maioria dos casos são superiores a 2,58, levando a 

alidadecrer na não norm  das distribuições univariadas (APÊNDICE D) 

Finalmente, tam e de Kolmogorov-Sm

ma modificação e Ko DI E), u o 

licati o. te basei  na grandeza da diferença absoluta entre os 

valores os e es as distr ões acu as, ou seja, a significância da 

diferenç e a distribui a e uma distribuição normal. 

ão 

ar a 

 da 

ria sua 

e a normalidade multivariada, através da verificação do índice 

), no qual também foi verificada a presença da maioria de dados não 

ais. 

e que a maioria das variáveis do presente 

estudo não apresenta comportamento normal. 

ocedimento cuja finalidade é examinar os 

resíduos - 

veis independentes e dependentes, demonstrado pelo valor extremamente 

reduzido no

positivamente 

bém efetuou-se o test

 do teste d

irnov (Lilliefors), o 

CE qual é u lmogorov-Smirnov (APÊN tilizando-se 

ap vo informatizad  Esse tes a-se

observad perados d ibuiç mulad

a entr ção testad

Os dados, após a realização destes teste, revelaram uma distribuiç

predominantemente não normal.  

Devido aos resultados obtidos na análise univariada, optou-se por não se realiz

análise bivariada, visto que, de acordo com alguns autores, sempre que há a presença

normalidade univariada há também a ocorrência da bivariada, sendo, pois, desnecessá

aplicação. 

Por fim, verificou-s

de Mardia (APÊNDICE F

norm

Com base nessas três técnicas, concluiu-s

 

 
 5.5 Análise da linearidade dos dados 
 

A verificação da linearidade dos dados desta pesquisa foi realizada através da 

análise de variância da regressão (ANOVA), pr

que são partes de uma variável dependente - não explicados por uma técnica 

multivariada (HAIR et al., 2005). 

Verificou-se, como resultado (TABELA 12), que o modelo linear explica toda a 

relação entre as variá

 resíduo (F=11,392) e por sua elevada significância (p=0,000), o que confirmou 

a ocorrência desse pressuposto entre as variáveis utilizadas neste estudo. 
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Tabela 12 -
(ANOVA) 
 Verificação da linearidade dos dados através da Análise de Variância da Regressão 

ANOVAb 

Modelo 
Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
liberdade Quadrado médio

Resíduo 
(F) Significância 

Regressão 1408,922 66 21,347 11,392 0,000a 

Residual 1069,943 571 1,874   

1 

Total 2478,865 637    

a. Preditores: (C  55MOB, 50MOB, onstantes), 83AFD, 59MOB, 06EMP, 19AOR, 07EMP, 14CCI,
63DCP, 58MOB, 01EMP, 12EMP, 47MOB, 52MOB, 48MOB, 70CIN, 57MOB, 03EMP, 25AOR, 
18CCI, 54MOB EMP, 60MOB, 04EMP, , 29JPR, 64DCP, 61MOB, 49MOB, 05EMP, 11EMP, 02
51MOB, 27JPR, 13CCI, 10EMP, 08EMP, 65DCP, 56MOB, 26AOR, 62DCP, 67CIN, 23AOR, 
75AFD, 17CCI, 33JPR, 09EMP, 28JPR, 16CCI, 30JPR, 66CIN, 15CCI, 71CIN, 31JPR, 22AOR, 
82AFD, 68CIN  78AFD, , 80AFD, 69CIN, 32JPR, 24AOR, 79AFD, 21AOR, 76AFD, 20AOR,
81AFD, 77AFD 

b. Variável Dependente: 53MOB 

F
 

onte: Dados da pesquisa. 

 

 um só conceito, devendo, seus itens com cargas fatoriais mais elevadas, 

refletir em um único fator ou em

ficado como ótimo (APÊNDICE G); 

 

5.6 Análise da dimensionalidade dos construtos 

Os testes de dimensionalidade avaliam o grau de relacionamento entre os 

construtos em estudo. Para que uma escala múltipla seja considerada válida, é necessário que 

seus itens sejam unidimensionais, isto é, estejam fortemente relacionados um com o outro e 

que representem

 poucos fatores.  

A dimensionalidade dos construtos latentes deste estudo (DCP, CIN, AFD, AOR, 

EMP, CCI, JPR e MOB) foi calculada através dos testes Kaiser-Meyer-Olkin - KMO 

(TABELA 1, página 83, deste trabalho) e do teste de esfericidade de Bartlett, cujos resultados 

foram os seguintes: 

a) Toda a matriz de dados  - KMO = 0,922; Bartlett = 34258,920, gl (graus de 

liberdade) = 2211, p = 0,000: classi

b) Desenvolvimento das Competências (DCP) - KMO = 0,778; Bartlett = 

921,996, gl = 6, p = 0,000: classificado como bom (APÊNDICE H);    

c) Compartilhamento da Informação (CIN) - KMO = 0,908; Bartlett = 3615,708, 

gl = 15, p = 0,000: classificado como ótimo (APÊNDICE I); 
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d) Avaliação e Feedback sobre o Desempenho (AFD) - KMO = 0,946; Bartlett = 

8376,680, gl = 36, p = 0,000: classificado como ótimo (APÊNDICE J); 

e) Apoio Organizacional (AOR) - KMO = 0,911; Bartlett = 4947,356, gl = 28, p 

PÊNDICE K); 

f) (Empowerment Psicológico) - KMO = 0,861; Bartlett = 

6, p = 0,000: classificado como ó ICE L); 

g) efia Imediata (CCI) – KMO = 0,885; Bartlett = 2456,841, gl = 

ssificado como ótimo (APÊNDIC

l (JPR) – KMO = 0,915; Bartlett = 3710,360, gl = 21, p = 

 

 

utos deste estudo foi medida utilizando-se três 

procedimentos distintos: (a) medidas de consistência interna, pelos coeficientes do Alfa de 

(AVE). 

 Alfa de C ndice de consistência interna que assume valores entre 

t par se o rumen et  

inst to co l, que dições tentes contrári  capaz etar 

info es i sas qu sam le concl imprecisas. Também e a 

hom idad questõ  média de todas as correlações entre todos os itens para 

cert se q  fato, elha anto róximo ice 1, r a 

con ade dos dados. 

edida pelos índices do teste Alfa de 

a. Tais resultados asseguraram um alto 

= 0,000: classificado como ótimo (A

Poder de Agir 

3117,428, gl = 6 timo (APÊND

Confiança na Ch

15, p = 0,000: cla E M); 

h) Justiça Procedimenta

0,000: classificado como ótimo (APÊNDICE N); e 

i) Comportamentos de Mobilização (MOB) - KMO = 0,895; Bartlett = 3209,139, 

gl = 105, p = 0,000: classificado como ótimo (APÊNDICE O). 

A partir destas informações, inferiu-se que todos os construtos são 

unidimensionais, com altas relações entre suas variáveis formadoras. 

 

5.7 Análise de confiabilidade dos construtos 

A confiabilidade dos constr

Cronbach e (b) análises da confiabilidade composta e (c) análise da variância média extraída 

O ronbach é um í

a verificar 0 e 1 e é u ilizado inst to de col a de dados utilizado é um

rumen nfiáve faz me consis ou, ao o, se é  de col

rmaçõ mpreci e pos var a usões , med

ogene e das es pela

ificar- ue, de se assem m. Qu mais p  o índ melho

fiabilid

A confiabilidade interna dos construtos m

Cronbach resultou em um índice de 0,94 para o modelo geral e apresentou, em cinco 

construtos, um índice acima de 0,90 e em três, um valor acima de 0,80, antes da redução do 

ravés da análise fatorial realizadnúmero de variáveis at

 



 123

valor de confiabilidade interna, referenciando-se nos parâmetros de tal teste proposto por 

omrey e Lee (1992), demonstrados na Tabela 13. 

 

C

Tabela 13 - Qualidade dos índices Alfa de Cronbach 
 

Carga Fatorial Qualidade 
> 0,71 Excelente 

0,63 ≤ α ≤ 0,70 Muito bom 
0,55 ≤ α ≤ 0,62 Bom 
0,45 ≤ α ≤ 0,54 Razoável 
0,32 ≤ α ≤ 0,44 Pobre 

Fonte: Adaptado de Comrey e Lee (1992). 
 

Objetivando um maior aprofundamento sobre a confiabilidade dos construtos em 

estudo, realizou-se o teste da confiabilidade composta, que utiliza, segundo Hair et al. (2005), 

pesos padronizados que os itens carregam

a de 0,50.  

adequada co

Tabela 14 - Consistênci

 nos construtos, devendo situar-se acima do ponto 

de corte de 0,50, bem como calculou-se a variância média extraída por construto, que, 

segundo Fornell e Larcker (1981), deve apresentar-se estar acim

Como resultado, todos os construtos da pesquisa apresentaram índices acima de 

0,50 assim como obtiveram valores de variância extraída acima do sugerido, indicando sua 

nfiabilidade. 

A Tabela 14 apresenta os resultados obtidos nos cálculos efetuados dos índices de 

confiabilidade. 

 

a interna, confiabilidade composta e variância média extraída dos 
construtos em estudo 

 

CONTRUTO AVE* 
Confiabilidade 

Composta R2 
Alfa de 

Cronbach Comunalidade Redundância
AFD 0,840 0,979 0,000 0,976 0,840 0,000 
AOR 0,716 0,952 0,200 0,942 0,716 0,141 
CCI 0,685 0,929 0,098 0,908 0,685 0,064 
CIN 0,787 0,957 0,000 0,946 0,787 0,000 
DCP 0,651 0,882 0,000 0,822 0,651 0,000 
EMP 0,404 0,888 0,011 0,863 0,404 0,004 
JPR 0,726 0,949 0,467 0,937 0,726 0,000 

MOB 0,368 0,896 0,180 0,879 0,368 0,027 
* Average Variance Extracted – Variância Média Extraída 

Siglas: AOR – 
Compartilhamento da informação; CCI - Confiança 

Apoio organizacional; AFD - Avaliação e feedback sobre o desempenho; CIN - 
na chefia imediata; DCP - Desenvolvimento das 

competências; EMP - Poder de agir (empowerment); JPR - Justiça procedimental; MOB – 
Comportamentos de Mobilização. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 



 124

5.8 Análise dos componentes principais e análise fatorial exploratória 

 

Os procedimentos relativos à aplicação de análises estatísticas multivariadas 

aplicando as técnicas de Análise Fatorial Exploratória são expostos a seguir, levando em 

consideraçã

seqüentes decisões 

tomadas so

De acordo com Hair et al. (2005), a análise fatorial compreende uma classe de 

métodos estatísticos multivariados, que tem por característica analisar a estrutura das 

correlações entre uma grande quantidade de variáveis, definindo, por fim, um conjunto de 

dimensões latentes comuns, denominadas de fatores. 

Esses autores afirmam que uma das finalidades de tais técnicas é a redução dos 

dados, através da escolha das variáveis que melhor representam ou interpretam os conceitos 

em estudo, com uma perda mínima de informação. 

Duas técnicas de análise fatorial foram utilizadas neste estudo, visando alcançar o 

objetivo de redução dos dados, conforme preconiza Hair  et al. (2005). 

Inicialmente, realizou-se uma análise fatorial, baseada na técnica de Análise dos 

Componentes Principais (Principal Component Analysis, PCA, em inglês) que revelou uma 

matriz de correlações composta por oito componentes, tendo sido utilizada a rotação oblíqua 

(oblimin), sem eliminação de itens. 

Antes do início dos procedimentos de cálculo, verificou-se a fatorabilidade da 

matriz de correlações, resultando que a mesma foi considerada fatorável, uma vez que o teste 

de esfericidade de Bartlett – AIC foi significativo (qui-quadrado aproximado = 34258,920; df 

= 2211; p =0,000), e o teste de adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin teve valor 0,922, 

que classifica a amostra como ótima (TABELA 1), de acordo com Hair et al. (2005). 

pressupostos  de fatores a extrair (a) o critério a priori (HAIR et al., 

005), fundamentado na natureza desta pesquisa, que visa testar uma teoria e um conjunto de 

hipóteses s

ta, 

o os construtos em estudo, apresentados no modelo teórico proposto (FIGURA 4) 

e os resultados das análises dos pressupostos de tais técnicas e as con

bre elas. 

A identificação de oito componentes da matriz de correlações teve como 

 para o cálculo do número

2

obre um número já conhecido de fatores antes de empreender a análise fatorial e 

(b) o teste gráfico de sedimentação dos eigenvalues de Cattell, conhecido como teste de Scree 

ou Scree Plot. 

Realizou-se, assim, uma extração forçada de oito fatores a fim de verificar se estes 

correspondiam aos mesmos construtos latentes em estudo (apoio organizacional, avaliação e 

feedback sobre o desempenho, compartilhamento da informação, confiança na chefia imedia
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desenvolvimento das competências, justiça procedimental, mobilização e poder de agir – 

nt psicológico), resultando na confirmaçempowerme ão dessa hipótese. O Apêndice P, 

o desses componentes, ndo de variânc icada em 

t (FIGURA 17) tamb  a hipótese, validando o 

siderado para a extração om ipais. 

ponentes identifi  rep 2,27% da variância total 

evidencia a extraçã mostra  a quantidade ia expl

cada um dos fatores considerados. 

O teste Scree Plo ém confirmou

critério a priori con  dos c ponentes princ

Os oito com cados resentaram 6

explicada. 
 

 
Figura 17 – G  de nta s eigenvalues de Catell (Teste Scree Plot – Análise dos 

C nen cip
ados da sa 

Outrossim, o c  teó m ais r ntes 

 pri is icados nessa análise indicam a 

ta pesquisa, visto que os itens ou variáveis se 

os de confiabilidade medidos pelo Alfa de Cronbach (TABELA 15). 

ráfico sedime ção do
ompo tes Prin ais) 

Fonte: D  pesqui
 

sendo ritério rico u dos m eleva para a definição do 

número de fatores, os componentes ncipa identif

consistência do modelo teórico-hipotético des

agruparam, permitindo a interpretabilidade de acordo com os construtos que orientaram a 

elaboração da escala, tendo, todos os fatores, se revelado, individualmente unidimensionais, 

com índices satisfatóri
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Tabela 15 -  Dimensionalidade e confiabilidade dos componentes principais extraídos através da 
Análise dos Componentes Principais (PCA) 

FATORES SIGLA DIMENSÕES ALFA DE CRONBACH 
Apoio organizacional AOR Unidimensional 0,942 
Avaliação e feedback
Compartilhament

 sobre o desempenho AFD Unidimensional 0,976 
o da informação CIN Unidimensional 0,946 

Confiança na efia imediata CCI Unidimensional 0,908 
Desenvolvim to das competências DCP Unidimensional 0,822 
Justiça procedimental JPR Unidimensional 0,937 
Mobilização MOB Unidimensional 0,879 

 ch
en

Poder de agir (empowerment) EMP Unidimensional 0,863 
Fonte: Dados da p

Tendo conhecido e validado a estrutura de distribuição dos fatores principais na 

matriz de c

rios 

anteriormen

tificando a adoção do critério oblíquo para rotação dos fatores (TABACHNICK; 

FIDELL, 2001). 
 

Tabela 16 - Matri

esquisa 
Elaboração própria 

 

orrelação em uso, procedeu-se a aplicação das duas técnicas de análise fatorial 

mais comumente utilizadas em ciências sociais: Fatoração por Eixos Principais (Principal 

Axis Factoring, PAF, em inglês) e Máxima Verossimilhança (Maximum Likelihood, ML, em 

inglês), em ambas aplicando-se com rotação oblíqua oblimin, uma vez que os fatores 

apresentaram correlações entre si e utilizando-se os mesmos critérios do método PCA, 

anteriormente aplicado. 

Em relação à retenção de fatores, ambas as técnicas, utilizando-se os crité

te citados, identificaram os mesmos fatores. Optou-se, para efeito dessa análise, 

pela técnica Máxima Verossimilhança (ML).  

Os coeficientes de correlação entre os fatores (TABELA 16) mostraram a 

existência desde baixas correlações (próximas a 0,1) a correlações consideráveis (próximas a 

0,6), jus

z de correlação entre os fatores 

Fator CIN AFD EMP MOB AOR CCI JPR DCP 
CIN 1,000          
AFD -0,160 1,000        
EMP 0,000 -0,055 1,000       
MOB 0,216 -0,027 0,305 1,000      
AOR -0,475 0,081 -0,163 -0,222 1,000     
CCI 0,182 -0,257 0,296 0,078 -0,240 1,000    
JPR 0,572 -0,098 0,158 0,215 -0,584 0,261 1,000  
DCP 0,299 -0,097 -0,009 0,062 -0,182 0,110 0,287 1,000

Extraction M

CIN - 
Compartilham

rtamentos de 

Fonte: Dados da pesquisa 

ethod: Maximum Likelihood.   
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.  
Siglas: AOR – Apoio organizacional; AFD - Avaliação e feedback sobre o desempenho; 

ento da informação; CCI - Confiança na chefia imediata; DCP - Desenvolvimento das 
competências; EMP - Poder de agir (empowerment); JPR - Justiça procedimental; MOB – Compo
Mobilização. 

 



 127

Semelhante à técnica PCA anteriormente empregada, oito fatores foram 

identificados aplicando a técnica Máxima Verossimilhança (ML), conforme se pode inferir a 

partir da análise gráfica do gráfico de sedimentação Scree Plot (CATELL, 1966), apresentado 

na Figura 18. 

 

 
Figura 18 – Gráfico de sedimentação dos eigenvalues de Catell (Teste Scree Plot – Análise 

Fatorial - ML) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Hair et al. (2005), afirmaram que podem ser consideradas cargas fatoriais 

significativas aquelas que apresentam valores acima de 0,30. Porém, com a finalidade de 

impor um maior rigor estatístico na redução dos dados e precisão dos fatores, optou-se por 

manter somente as variáveis com carga fatorial acima de 0,50 e, conjuntamente, as que não 

apresentassem estimativas de variância compartilhada (comunalidade) inferior a 0,50, o que 

levou à eliminação de 20 itens. O Apêndice Q, apresenta a composição, carga fatorial, 

comunalidade, variância explicada e número de itens dos fatores primários identificados.  
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O Apêndice R, demonstra a estrutura empírica dos oito fatores antes da aplicação 

inação de itens. Dos 67 itens iniciais do instrum

uisa), foram inados 20 itens, utilizando-se os 

0 e/ou comunalidade <0,50, assim distribuídos nos construtos em 

a) Poder de Agir - Empowerment psicológico (EMP): 04 itens ados; 

hefia Imediata (CCI)  eliminado; 

Apoio Organizacional (AOR): 02 itens eliminados; 

Apoio Organizacional (AOR), os itens 25AOR e 26AOR 

foram retirados por não obedecerem ao critério estabelecido sobre a carga fatorial. 

B, 48MOB, 

50MOB, 52MOB, 54MOB, 55MOB, 57MOB, 58MOB, 59MOB, 60MOB e 61MOB) foram 

eliminados por apres idades abaixo do v

Relativo ento de Competências (DCP), o item 64DCP 

foi retirado devido a unalidade ser inferi  o item 65DCP, em razão 

da sua carg nto de corte escolhido. 

Essas ocorrências podem ser indicadoras de uma melhor avaliação, em futuros 

estudos, dos itens elim

esmos, 

tendo todos apresentados valores acim

dos critérios de elim ento de coleta de dados 

empregado (itens válidos para a pesq  elim

critérios carga fatorial <0,5

estudo: 

elimin

b) Confiança na C : 01 item

c) 

d) (Comportamentos de) Mobilização (MOB): 11 itens eliminados;; e 

e) Desenvolvimento de Competências (DCP): 02 itens eliminados; 

Do construto Poder de Agir - Empowerment psicológico (EMP), três itens 

(03EMP, 07EMP e 12EMP) foram eliminados por possuírem cargas fatoriais abaixo de 0,50 e 

um (11EMP) por apresentar comunalidade inferior a 0,50. 

Com relação ao construto Confiança na Chefia Imediata (CCI) a eliminação do 

item 18CCI deveu-se à sua comunalidade apresentar-se abaixo do critério estabelecido. 

Quanto ao construto 

Já o construto Mobilização (MOB), todos os onze itens (47MO

entarem comunal alor 0,50. 

ao construto Desenvolvim

o critério da com or  e a 0,50

a fatorial apresentar-se abaixo do po

inados, e, conseqüentemente, da otimização do instrumento de coleta 

de dados. 

Foram realizados também cálculos de confiabilidade para os fatores, utilizando-se 

o índice Alfa de Cronbach, cujos resultados indicaram boa consistência para os m

a de 0,80. A Tabela 17 apresenta os índices citados para 

cada fator. 
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Tabela 17 - Confiabilidade dos fatores extraídos através da técnica ML. 
FATORES SIGLA ALFA DE CRONBACH 
Apoio organizacional AOR 0,950 
Avaliação e feedback sobre o desempenho AFD 0,976 
Compartilhamento da informação CIN 0,945 
Confiança na chefia imediata CCI 0,907 
Desenvolvimento das competências DCP 0,811 
Justiça procedimental JPR 0,936 
Mobilização MOB 0,878 
Poder de agir (empowerment) EMP 0,861 
Fonte: Dados da pesquisa 
Elaboração própria 

 

Do mesmo modo, foi avaliada a qualidade dos itens (TABELA 18) que compõem 

os fatores identificados, levando-se em consideração as cargas fatoriais dos mesmos, de 

acordo com Comrey e Lee (1992). De acordo com esses autores, variáveis com cargas 

 de 0,71 são consideradas excelentes porque a comunalidade (isto é, a 

estimativa  variância compartilhada) entre elas e o fator ao qual pertencem é da ordem de 

50%, enqua

al Qualidade 

fatoriais acima

de

nto aquelas que apresentam valores entre 0,63 e 0,70, são consideradas muito boas, 

uma vez que representam uma comunalidade em torno de 40%, decrescendo sucessivamente 

quanto menores forem as cargas. 

 

Tabela 18 - Qualidade dos itens (indicadores) segundo suas cargas fatoriais 
Carga Fatori

> 0,71 Excelente 
0,63 ≤ α ≤ 0,70 Muito bom 
0,55 ≤ α ≤ 0,62 Bom 
0,45 ≤ α ≤ 0,54 Razoável 
0,32 ≤ α ≤ 0,44 Pobre 

Fonte: Adaptado de Comrey e Lee (1992). 
 

Como resultado da aplicação dos critérios de resumo dos dados, acima descritos, o 

questionário final, consideradas somente as variáveis da pesquisa, ficou com 47 itens, que 

explicam 62,27% da variância total, divididos em 8 fatores descritos a seguir, com as 

respectivas avaliações de qualidade dos itens ou variáveis que os compõem: 

Fator 1 – Compartilhamento da informação (variância compartilhada: 14,2%): 

representa o grupo de itens que se referem às práticas de compartilhamento da informação 

top-down e bottom-up promovidas pela instituição em estudo (TABELA 19). 
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Tabela 19 - Sumário e avaliação da qualidade do fator Compartilhamento da Informação (CIN) 
 ITEM DESCRIÇÃO QUALIDADE CARGA 

FATORIAL COMUNALIDADES

66CIN

O HUWC normalmente pede a opinião dos servidores e empregados 
quando deseja adotar novas regras, procedimentos ou métodos 
relacionados à organização de trabalho. Excelente 0,755 0,74

67CIN
Em geral, o HUWC busca a colaboração dos servidores e empregados 
para ajudá-lo a achar soluções para problemas que diretamente afetam 
o trabalho dos mesmos.

Excelente 0,734 0,79

68CIN
O HUWC estimula fortemente os servidores e empregados para 
comunicarem as novas idéias, visando melhorar os procedimentos da 
Instituição. 

Excelente 0,809 0,82

69CIN
O HUWC proporciona aos seus servidores e empregados resposta 
oportuna àquelas decisões que os atingem ou que poderiam ter um 
impacto no trabalho por eles realizado.

Excelente 0,861 0,82

70CIN principais projetos do H
Os servidores e empregados são informados regularmente sobre os 

UWC (p. ex: investimentos, tecnologias Excelente 0,758 0,73

71CIN
mpregados normalmente recebem respostas às suas 

sugestõ Excelente 0,745 0,76

novas).
Os serv ores e eid

es.  
a pesquisa 

Elaboração própria 
 

Fator 2 – Avaliação e feedback sobre o desempenho (variância compartilhada: 

8,0): reúne os itens concernentes às práticas de ava

Fonte: Dados d

liação de retro informação (feedback) do 

BELA 20). 

ário e avaliação da qualidade do fator Avaliação e Feedback sobre o 
Desempenho (AFD) 

Meu chefe obtém informação precisa para avaliar meu desempenho. Excelente -0,939 0,91

Meu chefe explica a razão dos resultados da minha avaliação de 
0,89

avaliações de desempenho. 0,88

80AFD
Durante minha avaliação de desempenho, meu chefe estabelece, junto 
comigo, os objetivos para o ano seguinte. Excelente -0,894 0,88

81AFD
Durante minha avaliação de desempenho, meu chefe sugere maneiras 
para me ajudar a alcançar os objetivos que fixamos em conjunto. Excelente -0,901 0,90

82AFD Meu chefe freqüentemente observa meu desempenho. Excelente -0,872 0,80

83AFD

Meu chefe, regularmente, me dá respostas (feedback) sobre o 
progresso que eu estou fazendo para a realização dos objetivos que 
haviam sido fixados para mim na minha última avaliação de 
desempenho.

Excelente -0,886 0,87

desempenho dos colaboradores promovidas pela Instituição em estudo (TA

 

Tabela 20 - Sum

 ITEM DESCRIÇÃO QUALIDADE CARGA 
FATORIAL COMUNALIDADES

75AFD
Os critérios pelos quais meu desempenho é avaliado são relevantes.

Excelente -0,872 0,82

76AFD
Meu chefe usa informações relevantes para avaliar meu desempenho. Excelente -0,914 0,89

77AFD

78AFD desempenho. Excelente -0,952

79AFD
Meu chefe considera as minhas reclamações sobre os resultados das Excelente -0,938

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Fator 3 – Poder de agir – empowerment psicológico (variância compartilhada: 

4,8%): agrega os itens que se referem à percepção dos respondentes sobre os seus níveis de 

autonomia, influência e significação em relação ao trabalho (TABELA 21). 

Elaboração própria 
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Tabela 21 - Sumário e avaliação da qualidade do fator Poder de Agir (EMP) 

 de trabalho. Muito bom 0,663 0,55

06EMP
Sou seguro quanto a minha capacidade de executar minhas atividades 
de trabalho. Excelente 0,738 0,60

 exerce uma importante influência sobre meu 
alho. Muito bom 0,655 0,56

09EMP O trab o que realizo é significativo para mim. Muito bom 0,701 0,68

10EMP
Eu do

 ITEM DESCRIÇÃO QUALIDADE CARGA 
FATORIAL COMUNALIDADES

01EMP O trabalho que eu realizo é muito importante para mim. Muito bom 0,629 0,55
02EMP Sou confiante na minha habilidade em realizar meu trabalho. Excelente 0,723 0,53

04EMP
A realização de minhas tarefas produz resultados importantes em meu 
ambiente

05EMP
Minhas atividades de trabalho são pessoalmente importantes para 
mim. Bom 0,618 0,61

08EMP ambiente de trab
O trabalho que eu faço

alh

mino as habilidades necessárias à realização do meu trabalho.
Muito bom 0,676 0,54

 
Fonte: Dados da pesquisa 
Elaboração própria 

 

Fator 4 – Comportamentos de mobilização (variância compartilhada: 4,2%): reúne 

rientação ao 

usuário, auto-desenvolvimento, participação na vida cívica ou social interna e inovação, 

visando o benefício da organização (TABELA 22).  

Tabela 22 - Sumário e avaliação da qualidade do fator Mobilização (MOB) 

as questões sobre os comportamentos de lealdade, cooperação, colaboração, o

 ITEM DESCRIÇÃO QUALIDADE CARGA 
FATORIAL COMUNALIDADES

49MOB
Tento implementar soluções a fim de resolver os problemas 
organizacionais. Excelente 0,726 0,58

51MOB Eu me envolvo na vida organizacional. Muito bom 0,689 0,52

53MOB
Tento instituir novos métodos de trabalho que são mais efetivos para 
o HUWC. Excelente 0,732 0,57

56MOB
Defendo o HUWC quando outros servidores ou empregados a 
criticam. Razoável 0,537 0,57

 
Fonte: Dados da pesquisa 
Elaboração própria 

 

Fator 5 – Apoio organizacional (variância compartilhada: 2,3%): agrega itens que 

medem a percepção dos respondentes sobre o apoio recebido da instituição, refletido na 

preocupação com o bem-estar, opiniões e disponibilidade de ajuda, por exemplo (TABELA 

3). 
 

Tabela 23 - Sumário e avaliação da qualidade do fator Apoio Organizacional (AOR) 

2

 ITEM DESCRIÇÃO QUALIDADE CARGA 
FATORIAL COMUNALIDADES

19AOR O HUWC se preocupa realmente com meu bem-estar. Excelente -0,851 0,83
20AOR O HUWC considera fortemente meus objetivos e valores. Excelente -0,809 0,86
21AOR O HUWC demonstra grande preocupação por mim. Excelente -0,880 0,85
22AOR O HUWC importa-se com as minhas opiniões. Excelente -0,817 0,81

23AOR
O HUWC dispõe-se a me ajudar quando eu preciso de um favor 
especial. Razoável -0,507 0,81

24AOR
Quando eu tenho um problema, o HUWC está disponível para me 
ajudar. Bom -0,617 0,83

 
Fonte: Dados da pesquisa 
Elaboração própria 
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Fator 6 – Confiança na chefia imediata (variância compartilhada: 1,8%): reúne as 

percepção dos participantes da pesquisa sobre aspectos como 

profissionalismo, competência, atenção das suas chefias imediatas (TABELA 24). 

questões relativas à 

 

Tabela 24 - Sumário e avaliação da qualidade do fator Confiança na Chefia Imediata (CCI) 

 ITEM DESCRIÇÃO QUALIDADE CARGA 
FATORIAL COMUNALIDADES

13CCI
Meu chefe e eu temos uma relação de compartilhamento. Podemos 
compartilhar livremente nossas idéias, sentimentos e esperanças. Excelente 0,794 0,67

14CCI Meu chefe realiza seu trabalho com profissionalismo e dedicação. Excelente 0,783 0,66

15CCI
Posso falar livremente com meu chefe sobre as dificuldades que 
estou tendo no trabalho e sei que ele irá querer escutar. Excelente 0,869 0,73

16CCI
Dada a experiência do meu chefe, eu não vejo razão para duvidar da 
sua competência e preparo para o trabalho. Excelente 0,791 0,71

17CCI
Se eu compartilhasse meus problemas com meu chefe, sei que ele me 
responderia de forma construtiva e atenciosa. Excelente 0,868 0,72

 
Fonte: Dados da pesquisa 
Elaboração própria 

 

Fator 7 – Justiça procedimental (variância compartilhada: 1,8%): agrega os itens 

ntal em uso na 

stituição pesquisada (TABELA 25). 

 

imental (JPR) 

27JPR Colet

s decisões tomadas atingem a todos, igualmente. Bom 0,613 0,58

30JPR
ria critérios, de modo que as decisões possam ser tomadas com 

segur
Ouve as p

Excelente 0,766 0,79

referentes à percepção dos pesquisados sobre as práticas de justiça procedime

in

Tabela 25 - Sumário e avaliação da qualidade do fator Justiça Proced

EM DESCRIÇÃO QUALIDADE CARGA  IT FATORIAL COMUNALIDADES

a informações precisas, necessárias para tomar decisões. Bom 0,566 0,69

28JPR
Possui mecanismos para que os servidores e funcionários recorram 
ou contestem as decisões tomadas. Bom 0,614 0,70

29JPR A
C

ança. Excelente 0,750 0,73

31JPR
reocupações de todos que são afetados por uma decisão.

Excelente 0,844 0,79

32JPR
Fornece respostas úteis (feedback ) sobre a decisão tomada e sua 
execução. Excelente 0,822 0,82

33JPR
Permite pedidos de esclarecimento ou informações adicionais sobre a 
decisão tomada.  

Fonte: Dados 
Elaboração pr

esenvolvimento de competências (variância compartilhada: 1,2%): 

reúne as q

da pesquisa 
ópria 

 

Fator 8 – D

uestões relativas às práticas de treinamento e desenvolvimento da instituição 

pesquisada (TABELA 26). 
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Tabela 26 - 

dispo

Sumário e avaliação da qualidade do fator Desenvolvimento de Competências (DCP). 

 ITEM DESCRIÇÃO QUALIDADE CARGA 
FATORIAL COMUNALIDADES

62DCP
Os treinamentos oferecidos pela organização aos novos servidores e 
empregados são adequados. Muito bom 0,665 0,57

63DCP
No HUWC, várias atividades de desenvolvimento profissional estão 

níveis aos servidores e empregados (p. ex. cursos, treinamentos 
em serviço, etc.).

Excelente 0,742 0,62

 
Fonte: Dados da pesquisa 
Elaboração própria 

 

Os oito fatores identificados, então, foram compostos de variáveis com cargas 

unalidadesfatoriais e com  altas, todas consideradas relevantes na explicação dos fatores, 

apresentand eis 

(4,2% das v

Por

dos componen erossimilhança (ML), decidiu-se não 

realizar um -se à realização 

da fase con

aplicando-s ma Verossimilhança (MLE) e o processo 

Bollen-Stin

 

 

5.9 Avaliaç

 
 
5.9.1 Proce
 
 

lo hipotético considerado neste estudo foi testado através da Análise 

Fatorial Co

 software AMOS© 16.0 (ARBUCKLE, 2007), 

utilizando-s

o uma classificação da qualidade, segundo os critérios adotados, como razoáv

ariáveis), boas (10,6%), muito boas (14,9%) e excelentes (70,2%). 

 fim, devido ao caráter unidimensional dos fatores identificados nas análises 

tes principais (PCA) e por Máxima V

a investigação mais aprofundada em cada construto-fator, passando

firmatória dos dados, realizada por meio da modelagem de equações estruturais 

e o procedimento de estimação por Máxi

e Bootstrapping. 

ão do modelo hipotético - Modelagem de Equações Estruturais 

dimentos e medidas utilizadas na análise dos dados 

O mode

nfirmatória (AFC), utilizando-se a técnica de Modelagem de Equações Estruturais 

(MEE). 

Utilizando a abordagem de modelagem por dois passos sugerida por Anderson e 

Gerbing (1988), esta análise baseou-se na matriz de dados brutos e, considerando 

procedimento de estimação escolhido, o tamanho da amostra (n=638) foi considerado 

adequado (ROUSSEL et al., 2002). 

Os dados foram calculados pelo

e o procedimento de estimação por Máxima Verossimilhança (MLE - Maximum 

Likelihood Estimation). 
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A operacionalização da abordagem de modelagem por dois passos citada foi 

realizada, primeiramente, através da AFC, a fim de avaliar o ajuste do modelo de mensuração 

aos dados empíricos assim como estimar a capacidade dos indicadores empíricos escolhidos 

na análise fatorial exploratória (AFE) em medir os fatores subjacentes latentes identificados. 

O segundo passo foi avaliar o grau de ajuste de outros modelos estruturais, 

fornecidos 

fatores latentes subjacentes. 

prevê uma ab

latentes e seu 

Es uma variável é mediadora quando: 

b) 

c) 

Es e nos seguintes passos (HOLMBECK, 1997):  

rel

Pa

sig ho (preditor → mediador →resultado), e,  

s relações diretas entre os preditores e resultados que foram 

n 

ou Critério 

pelo software escolhido, a fim de testar as hipóteses do modelo em estudo 

considerando as relações entre os 

Para sua execução, seguiu-se o método recomendado por Holmbeck (1997), que 

ordagem de três passos, a fim de testar as relações diretas entre as variáveis 

papel mediador. 

se autor afirma que 

a) Há uma relação direta entre variáveis preditoras e variáveis de resultado 

(passo 1); 

Há uma relação direta entre variáveis mediadoras e de resultado (passo 2); 

A adição de ligações diretas entre variáveis preditoras e de resultado não 

melhoram o ajuste do modelo (ou não reduzem consideravelmente os valores 

da relação entre as variáveis) (passo 3). 

te método consist

Passo 1: testar a significância dos coeficientes de caminho estimados para as 

ações diretas (preditor → resultado),  

sso 2: avaliar o ajuste do modelo global de mediação (modelo teórico) e testar a 

nificância dos coeficientes de camin

Passo 3: testar o ajuste de modelos alternativos, ou seja, o modelo global de 

mediação, para a

adicionadas (preditor→mediador→resultado), onde a ligação preditor → 

resultado é direta. Para avaliar este passo, verifica-se a diferença entre os valores 

dos qui-quadrados dos modelos alternativos e o do modelo teórico-hipotético em 

estudo. 

Conforme descrito no capítulo 4 deste trabalho, várias medidas de qualidade de 

ajuste (QUADRO 9) são utilizadas pela MEE. 

As medidas de ajuste parcimonioso como o AIC - Akaike's Information Criterio

de Informação de Akaike (AKAIKE, 1987) e o ECVI - Expected Cross-Validation 

Index ou Índice de Validação Cruzada Esperada (BROWNE; CUDECK, 1993) consideram o 
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número de parâmetros estimados, representando o melhor ajuste do modelo quanto menores 

forem os valores de cada um destes índices. 

Para avaliar o ajuste dos modelos globais (modelo de mensuração, modelo 

teórico-hipotético e modelo final), calculam-se diversas medidas de qualidade de ajuste 

(goodness-of-fit) para compensar as deficiências de cada medida (ROUSSEL et al., 2002).  

O qui-quadrado estatístico (X2) é o índice mais freqüentemente utilizado para 

avaliar a ca

o, estes pressupostos não são cumpridos em 

muitas pesquisas.  

) Complexidade do modelo: uma desvantagem do valor do X2 é que ele diminui 

parâmetros são adicionados ao modelo. Assim, o valor do X2 de 

um modelo mais complexo, altamente parametrizado, tende a ser menor que o 

valor de modelos mais simples, devido à redução dos graus de liberdade. 

altamente super-

to leva ao problema que modelos razoáveis podem ser rejeitados com base 

 (X2/df), representada pela divisão 

do qui-qua

pacidade dos modelos para reproduzir observações. No entanto, esta estatística é 

muito sensível ao tamanho da amostra e ao número de parâmetros estimados e, além disso, 

não fornece informações sobre a variância entre os valores calculados pelo modelo e os dados 

observados (GERBING; ANDERSON, 1993; KLINE, 1998).  

De acordo com Schermelleh-Engel, Moosbrugger e Müller (2003), o X2 apresenta, 

também, as seguintes limitações: 

a) Violação de pressupostos: O X2 baseia-se nos pressupostos de que as variáveis 

observadas são multivariadas normais e que o tamanho da amostra é 

suficientemente grande. No entant

b

quando novos 

Assim, um bom ajuste de modelo pode resultar tanto de um modelo 

corretamente especificado quanto a partir de um modelo 

parametrizado.  

c) A dependência do tamanho da amostra: com o aumento da dimensão da 

amostra e um número constante de graus de liberdade, o valor do X2 aumenta. 

Is

em um significativo X2 estatístico. 

Considerando essas limitações, não deve ser colocada demasiada ênfase sobre o 

significado do X2 estatístico. 

Para atenuar o efeito do tamanho da amostra, Jöreskog e Sörbom (1996) 

recomendam a utilização da medida qui-quadrado normado

drado pelos graus de liberdade do modelo. Um valor inferior a 3 é considerado 

aceitável (KLINE, 1998). 
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No que diz respeito às medidas de ajuste absoluto (HAIR et al., 2005), calcula-se 

o GFI (Goodness-of-fit Index ou Índice de Qualidade de Ajuste Global) e o RMSEA (Root 

Mean Square Error of Approximation ou Raiz de Erro Quadrático Médio de Aproximação). 

Embora o GFI seja sensível à complexidade do modelo, ele é menos sensível do 

que a medida do qui-quadrado para as variações do tamanho da amostra (GERBING; 

ANDERSON, 1993; NUNNALLY; BERNSTEIN, 1994). Um GFI superior a 0,90 reflete o 

bom ajuste do modelo (KLINE, 1998; ROUSSEL et al., 2002). 

 o valor de RMSEA é inferior a 0,05 (QUADRO 9, página 87). 

a o tamanho da amostra. O CFI e o NNFI - 

Nonnormed

 

5.9.2 O modelo estrutural  
 

 

O modelo hipotético em estudo, representado no diagrama de caminhos da Figura 

19, gerado no software AMOS© 16.0, é composto dos seguintes elementos: 

a) construtos (ou variáveis) latentes exógenos: preditoras para os outros construtos 

ou variáveis do modelo, representados por uma elipse. São elas: DCP – Desenvolvimento das 

Competências; CIN – Compartilhamento da Informação e AFD – Avaliação e Feedback sobre 

o Desempenho. 

b) construtos (ou variáveis) latentes endógenos: dependentes ou de resultado em, 

pelo menos, uma relação causal, podendo exercer um papel mediador, representados por uma 

elipse. São mediadoras AOR – Apoio Organizacional; EMP – Poder de Agir (empowerment 

O RMSEA, segundo Browne e Cudeck, 1993, leva em conta o número de 

parâmetros estimados e, assim, dá uma medida da variância e covariância entre o valor 

estimado e observado por grau de liberdade. Um modelo é considerado um bom ajuste para os 

dados empíricos quando

Finalmente, foram utilizadas duas medidas de ajuste incremental: NFI, CFI e 

NNFI. O NFI - Normed Fit Index ou Índice de Ajuste Normado (BENTLER; BONETT, 

1980) é sensível ao tamanho da amostra e ao número de parâmetros estimados (BYRNE, 

1998; GERBING; ANDERSON, 1993). Já o CFI - Comparative Fit Index ou Índice de Ajuste 

Comparativo (BENTLER, 1990), consider

 Fit Index ou Índice de Ajuste Não Normado (BENTLER; BONETT, 1980), por 

conseguintes, são ajustados para a complexidade do modelo (GERBING; ANDERSON, 1993; 

NUNNALLY; BERNSTEIN, 1994). Para esses três índices, um valor superior a 0,90 indica 

bom ajuste do modelo (ROUSSEL et al., 2002).
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psicológico); CCI – Confiança na Chefia Imediata e JPR – Justiça Procedimental, enquanto a 

de resultado é a MOB – Comportamentos de Mobilização. 

c) variáveis observadas: são as perguntas utilizadas no instrumento de coleta de 

dados, que são a base para o cálculo dos construtos latentes, representadas por um retângulo; 

d) linhas do diagrama: representam os efeitos entre as variáveis, podendo 

representar uma regressão (nas relações de dependência ou de mediação entre os construtos 

exógenos e os endógenos ou entre os construtos endógenos e o endógeno ou de resultado, do 

modelo hipotético em estudo), representada por uma seta reta de uma ponta; ou uma 

correlação (estabelecida entre os construtos exógenos do modelo e visa indicar que todos 

exercem influência conjunta no nos resultados do construto endógeno de resultado), 

representada por uma seta de duas pontas. 

Quando procedida a AFC no aplicativo escolhido, o modelo hipotético apresentou 

as medidas padronizadas e diversos relatórios demonstrativos das estimativas do modelo 

proposto (default model), do modelo saturado (saturated model) e do independente 

(independence model). 

De acordo com Arbuckle (2007), o modelo saturado é o mais generalizado 

possível, pois nenhum parâmetro é fixado e os cálculos são realizados com zero grau de 

liberdade. É um modelo vazio onde há a garantia de que o mesmo se ajuste perfeitamente a 

qualquer conjunto de dados. Desta forma, qualquer modelo gerado neste aplicativo é uma 

versão do modelo saturado, com restrições. 

O mesmo autor assevera, também, que o modelo independente situa-se no 

extremo oposto, já que testa a hipótese de que não existe correlação entre quaisquer variáveis. 

Desta maneira, esse modelo é tão severamente restrito que é de se esperar que realize um mau 

ajuste até para um conjunto razoável de dados. 

Assim, o modelo saturado e a modelo independente podem ser vistos como dois 

extremos entre os quais se situa o modelo hipotético proposto. 
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Figura 19 - Esquema do modelo estrutural hipotético (default model) 
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação. 

 

Para efeito deste estudo, então, foram utilizados para comparação com o modelo 

hipotético considerado (default model), os dois modelos gerados pelo aplicativo (saturado e 

independente, respectivamente “ALT1 - modelo alternativo 1” e “ALT2 - modelo alternativo 

2”). Além destes, foi testado um quarto modelo (ALT3 – modelo alternativo 3), demonstrado 

na Figura 20, no qual foram retiradas as ligações (caminhos) diretas entre as variáveis 

preditoras (DCP, CIN e AFD) e a de resultado (MOB), a fim de validar o passo 3 do método 
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de Holmbeck (1997), e buscando verificar o impacto no ajuste do modelo quando retiradas as 

ligações diretas entre variáveis preditoras e de resultado. 
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Figura 20 - squema do modelo alternativo 3 - ALT3 
Fonte: Elaborad

E
o pelo autor da dissertação. 
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5.9.3 Avali

ectivos 

construtos (

ervalo “bom” (0,55 ≤ λx ≤ 0,62), dois (2) dentro do tido 

como “razo

e Alfa de Cronbach calculado para cada um dos construtos 

latentes é m

ação da qualidade de ajuste do modelo de mensuração hipotético 
 

 

Os resultados da análise fatorial confirmatória (AFC) demonstram que todos os 

indicadores (variáveis observadas) estão significativamente relacionados aos seus resp

fatores) latentes (p < 0,01). 

Além deste fato, 36 dos 47 indicadores (74,5%) escolhidos apresentam uma carga 

fatorial padronizada acima do limite considerado “excelente” de 0,70 e, do restante (25,5%) 

dos indicadores, cinco (5) estão inseridos acima do intervalo considerado “muito bom” (0,63 

≤ λx ≤ 0,70), quatro (4) dentro do int

ável” (0,45 ≤ λx ≤ 0,54) e um (1) considerado “pobre” (intervalo 0,32 ≤ λx ≤ 0,44), 

conforme pode ser visualizado no Apêndice S. 

Estes resultados evidenciam o bom grau de validade convergente do instrumento 

de medida utilizado (ANDERSON; GERBING, 1988; KLINE, 1998; ROUSSEL et al., 2002). 

Outrossim, o coeficient

aior que 0,80, revelando alto índice de confiabilidade (TABELA 27). 
 

Tabela 27 - Cálculo do coeficiente Alfa de Cronbach na AFC 

Construto latente Alfa de Cronbach 
AFD 0,976 
AO

EM
JPR  

MOB 0,879 

R 0,942 
CCI 0,908 
CIN 0,946 
DCP 0,822 

P 0,863 
 0,937

Siglas: AOR – Apoio organizacional; AFD - Avaliação e 
feedback sobre o desempenho; CIN - Compartilhamento da 
informação; CCI - Confiança na chefia imediata; DCP - 
Desenvolvimento das competências; EMP - Poder de agir 
(empowerment); JPR - Justiça procedimental; MOB – 
Comportamentos de Mobilização. 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação ao ajuste global do modelo de mensuração do modelo hipotético 

considerado, o significativo valor do qui-quadrado estatístico (X2 = 2104,82; gl(df) = 1026; p 

= 0,000) indica um ajuste dos dados apenas razoável, particularm atribuído ao tamanho da ente 

amostra utilizada. 

 



 141

Em contraste, o valor do qui-quadrado normado (X2/df) é 2,051, o que demonstra 

 capacidade do modelo hipotético em medir corretamente os fatores latentes subjacentes 

studados, estando próximo dos valores ideais (0 ≤ X2/df ≤ 2) para esse coeficiente, segundo 

Schermelle

o 

sugeridos p

 termos de erro de um mesmo construto ou entre construtos relacionados 

são plenam

 multivariada dos dados, os 

resultados f

Bollen-Stine Bootstrap (Default model) 

a

e

h-Engel, Moosbrugger e Müller (2003). Os outros índices de ajuste reforçam esta 

conclusão (GFI = 0,883; CFI = 0,961; NFI = 0,927; NNFI = 0,957; RMSEA = 0,041). 

Para um melhor ajuste do modelo, foram analisados os índices de modificaçã

elo aplicativo (MI > 40), considerando somente covariâncias entre os erros de 

algumas varáveis observadas, dentro do mesmo construto latente, assim obedecendo 

rigorosamente as recomendações teóricas de Hair et al. (2005) quanto aos cuidados a serem 

observados na adoção de tal prática. 

Hox e Bechger (2000) avalizam que a utilização de índices de modificação de 

covariância entre os

ente exeqüíveis, além de justificáveis, visto que, como são fortemente relacionados, 

é aceitável que essas medidas tenham algo específico em comum que pode estar faltando, 

com capacidade de ser otimizado. 

Em relação a aplicação do processo Bollen-Stine Bootstrapping – MLE, como 

medida para minimizar os efeitos da ausência da normalidade

oram positivos, conforme pode ser visualizado na Figura 21. 
 

O modelo se ajustou melhor em 319 amostras bootstrap. O modelo se ajustou igualmente bem em 0 amostras 
bootstrap. O modelo se ajustou pior ou falhou em 0 amostras bootstrap. Testando a hipótese nula de que o 

modelo está correto, Bollen-Stine bootstrap p = 0,053 
Distribuições Bootstrap (Default model) 

Discrepância ML (Default model) 
|--------------------

945,115 |*
1005,746 |*
1066,376 |****
1127,007 |*******
1187,637 |************
1248,268 |**************
1308,898 |****************

N = 319 1369,529 |*************
Mean = 1284,866 1430,159 |********
S. e. = 7,132 1490,79 |****

1551,42 |*
1612,051 |*
1672,681 |*
1733,312 |
1793,942 |*

|--------------------  
Fonte: Dados da pesquisa 
Figura 21 - Resultados da aplicação do processo Bollen-Stine Bootstrapping – MLE (modelo 

hipotético) 
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5.9.4 Avaliação da qualidade de ajuste dos modelos de mensuração alternativos 
 

 

Os resultados do ajuste global dos modelos alternativos ALT1 e ALT2 serão 

presentados em conjunto com a demonstração dos índices calculados dos quatro modelos, na 

Tabela 35, 

delo hipotético original, as ligações (caminhos) diretas entre as 

variáveis preditoras (DCP, CIN e AFD) e a de resultado (MOB), com o objetivo de verificar 

se  

inf m 

estudo.  

A evidenciação mparação dos cálculos de 

ajuste deste modelo com aqueles do modelo hipotético utilizando-se como medida a dimensão 

do impacto das exclusões dessas ligações. Isto é, verificou-se se o ajuste do modelo melhorou 

ou não (ou se não reduziu consideravelmente os valores da relação entre as variáveis), 

referenciando-se no modelo de três passos de Holmbeck (1997). 

Em relação ao ajuste global do modelo de mensuração do ALT3, muitas 

semelhanças ocorreram se comparados seus resultados com o modelo hipotético (default 

model). 

O valor do qui-quadrado estatístico (X2 = 2118,53; gl(df) = 1029; p = 0,000) 

contra (X2 = 2104,82; gl(df) = 1026; p = 0,000) do original indica uma mínima variação, 

resultando igualmente em um ajuste razoavelm nte fraco dos dados. 

Quanto ao valor do qui-quadrado normado (X2/df), apresentou um coeficiente de 

 do 

odelo ALT3 em medir corretamente os fatores latentes subjacentes estudados, estando 

próximo do

,041) apresentaram-se idênticos em comparação aos do modelo hipotético. 

Em relação ao modelo estrutural, confirmou-se, da mesma maneira, a hipótese de 

poder de mediação das variáveis consideradas mediadoras, com mínimo impacto nos 

coeficientes de regressão entre mediadoras → resultado, todos na casa centesimal (TABELA 

28).

a

restringindo-se este sub-capítulo à verificação do ALT3 – Modelo Alternativo 3. 

Como anteriormente comentado no sub-item 5.9.2, no ALT3 – modelo alternativo 

3, foram retiradas, do mo

, no modelo original, as variáveis mediadoras estavam exercendo seu papel explicador da

luência das práticas de gestão de recursos humanos implementadas na instituição e

 de tal fenômeno deu-se através da co

e

2,059 contra 2,051 do modelo em comparação, demonstrando, igualmente, a capacidade

m

s valores ideais (0 ≤ X2/df ≤ 2) para esse coeficiente (SCHERMELLEH-ENGEL; 

MOOSBRUGGER; MÜLLER, 2003). 

Os outros índices de ajuste (GFI = 0,882; CFI = 0,961; NFI = 0,927; NNFI = 

0,957; RMSEA = 0
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Tabela 28 - Comparação entre os coeficientes de regressão padronizados - modelo hipotético 

) e modelo alternativo ALT3 

MOBILIZA
MOBILIZA

(default model
 

λ λ
Modelo 

hipotético
Modelo 
ALT3

MOBILIZAÇÃO <--- CONFIANÇA -0,031 -0,059 0,028
MOBILIZAÇÃO <--- APOIO 0,226 0,174 0,052

DiferençaREGRESSÕES

ÇÃO <--- EMPOWERMENT 0,207 0,18 0,027
ÇÃO <--- JUSTIÇA -0,125 0,071 0,054  

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Em relação à aplicação do processo de estimação Bollen-Stine Bootstrapping – 

MLE no modelo ALT3, os resultados foram satisfatórios (p=0,05), conforme pode ser 

visualizado na Figura 22. 

Bollen-Stine Bootstrap (ALT3) 
O modelo se ajustou melhor em 319 amostras bootstrap. O modelo se ajustou igualmente bem em 0 amostras 

bootstrap. O modelo se ajustou pior ou falhou em 0 amostras bootstrap.Testando a hipótese nula de que o 
modelo está correto, Bollen-Stine bootstrap p = 0,05 

 
Distribuições Bootstrap (ALT3) 

Discrepancy ML (implied vs sample) (ALT3) 
|--------------------

948,365 |*
1009,07 |*

1069,775 |****
1130,48 |*******

1191,184
1251,889

12,594 |**** ******
73,299 |**** **
34,003 |****

. 1494,708 |****
1555,413 |*

16,118 |*
822 |*

1737,527 |
232 |*

|----- -----

|************
|**************

13 ******
N
M

 = 319 13
ean = 1288,319 14

******
****

S  e. = 7,147

16
1676,

1798,
----------  

 
 
Figura 22 - Resulta cesso Bollen-Stine Bootstra – M LT

qu

 partir destas informações, que o modelo alternativo ALT3 rejeitou as 

hipóteses de nulidade, além de comprovar o poder mediador dos construtos AOR, EMP, CCI 

e JPR nos comportamentos de mobilização (MOB), validando o passo 3 do modelo de 

Holmbeck (1997). 

dos da aplicação do pro pping LE (A 3). 
Fonte: Dados da pes isa 
 

Infere-se, a
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5.9.5  Teste

hipotético original revelou uma qualidade de ajuste significativo, 

revelado pelos valores apresentados do qui-quadrado estatístico (X2 = 2104,82; gl(df) = 1026; 

p = 0,000) e do qui-quadrado normado (X2/df) é 2,051, situado bem próximo dos valores 

e qualidade de ajuste também demonstram que o modelo 

hipotético c

EA = 0,041). 

A Figura 23 apresenta os caminhos (ligações) entre os construtos latentes do 

Algumas ligações, c apresentaram significâ statística (p > 0,05), 

assim como c

calculada dividindo-se a estima o pela est a do erro padrão de 

cada caminh  em quantos erros padrão a estimativa de regressão situa-

se acima de zero. Segundo Garson (2009), maiores valores de CR são recomendados. 

ade futura de se buscar um modelo alternativo 

 melhor ajuste.  (TABELA 29). 

Tabela 29 - Coeficientes dronizados do modelo hipotético 

Caminhos /Ligações Valor Estim Er
Padrão P 

 empírico e medidas de qualidade de ajuste dos modelos estruturais  
 

O modelo 

ótimos recomendados (SCHERMELLEH-ENGEL; MOOSBRUGGER; MÜLLER, 2003). 

As outras medidas d

onsiderado reproduz precisamente o padrão de relações entre os dados empíricos 

(GFI = 0,883; CFI = 0,961; NFI = 0,927; NNFI = 0,957; RMS

modelo hipotético, na forma de coeficientes de caminho padronizados. 

ontudo, não ncia e

apresentaram baixos índi es de razão crítica para o peso de regressão (CR), que é 

tiva do peso de regressã imativ

o ou ligação, resultando

A evidência de caminhos/ligações que apresentam insignificância estatística e 

baixos CR indica, provavelmente, a necessid

que proporcione um
 

de caminho pa

ado ro C.R.(t) 

APOIO < 63 0,072 0 **--- COMPETÊNCIAS 0,6 12,21 * 
EMPOWERMENT < 21 0,050 1 0,674 

0,044 0,582 
INFORMAÇÃO 0,721 0,069 15,122 *** 

CONFIANÇA <--- COMPETÊNCIAS 0,323 0,051 6,637 *** 
MOBILIZAÇ
MOBILIZAÇÃO <--- 

47 
MOBILIZAÇ

--- C
AVALI

OMPETÊNCIAS 
AÇÃO 

0,0
0,017 

0,42
0,551 JUSTIÇA <--- 

JUSTIÇA <--- 

ÃO <--- CONFIANÇA -0,031 0,053 -0,594 0,553 
APOIO 0,226 0,071 2,541 0,011 

MOBILIZAÇÃO <--- EMPOWERMENT 0,207 0,054 4,107 *** 
MOBILIZAÇÃO <--- JUSTIÇA -0,125 0,062 -1,491 0,136 
MOBILIZAÇÃO <--- INFORMAÇÃO 0,482 0,212 2,441 0,015 
MOBILIZAÇÃO <--- AVALIAÇÃO 0,022 0,052 0,458 0,6

ÃO <--- COMPETÊNCIAS -0,330 0,251 -1,411 0,158 
*** p = 0,000 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Porém, como a maioria dos coeficientes de caminho apresentou significância 

estatística, infere-se que a segunda condição essencial de se avaliar o papel mediador do 

modelo foi alcançada. 
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Figura 23 - Modelo estrutural hipotético (default model) calculado, com medidas padronizadas 
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação. 
 

As correlações entre os construtos exógenos, conforme demonstrado no esquema 

do modelo, são demonstradas, adicionalmente na Tabela 30. 
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Tabela 30 - orrelações entre os construtos exógenos do modelo hipotético (Default model) 

Correlação Valor 

C

AVALIAÇÃO <--> INFORMAÇÃO 0,154 
COMPETÊNCIAS <--> INFORMAÇÃO 0,866 
AVALIAÇÃO <--> COMPETÊNCIAS 0,245 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As covariâncias entre os construtos exógenos, seus erros-padrão, razão crítica e 

significância são demonstrados na Tabela 31. 

 

Tabela 31 - Covariâncias entre os construtos exógenos do modelo hipotético (Default model) 

Ligações Valor Erro  
padrão 

Razão 
Crítica (C.R.) P 

AVALIAÇÃO <--> INFORMAÇÃO 0,154 0,041 3,792 *** 
COMPETÊNCIAS <--> INFORMAÇÃO 0,866 0,025 34,011 *** 
AVALIAÇÃO <--> COMPETÊNCIAS 0,245 0,049 5,011 *** 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação ao modelo alternativo ALT3 (FIGURA 24), no qual foram retiradas as 

ligações diretas entre os construtos exógenos (DCP, CIN e AFD) e o de resultado (MOB), a 

subtração desses fatores não melhorou significativamente a capacidade de previsão do modelo, 

mesmo considerando uma diferença nos valores do qui-quadrado (13,7) favorável a ele. 

Tal afirmação é comprovada quando se avalia os valores do AIC (2412,525) e do 

ECVI (3,787) que estão acima daqueles apresentados no modelo hipotético considerado (AIC 

= 2404,820; ECVI = 3,775), confirmando a superioridade deste último.  

Comparando-se ao modelo hipotético, alguns coeficientes de caminho também 

não apresentaram significância estatística (p < 0,05), bem como apresentaram baixos valores 

de razão crítica para o peso de regressão (CR), conforme demonstrado na Tabela 32. 
 

Tabela 32 - Coeficientes de caminho padronizados do modelo hipotético 

R.(t) P Caminhos /Ligações Valor Estimado Erro 
Padrão C.

APOIO <--- COMPETÊNCIAS 0,663 0,073 12,211 *** 
EMPOWERMENT <--- COMPETÊNCIAS 0,024 0,050 0,483 0,629 

STIÇA <--- AVALIAÇÃO 0,017 0,044 0,554 0,580 
STIÇA <--- INFORMAÇÃO 0,721 0,069 15,116 *** 

ONFIANÇA <--- COMPETÊNCIAS 0,322 0,051 6,630 *** 
MOBILIZAÇ

0,050 2,755 *** 
0,051 3,655 *** 

OBILIZAÇÃO <--- JUSTIÇA 0,071 0,046 1,109 0,267 

JU
JU
C

ÃO <--- CONFIANÇA -0,059 0,046 -1,263 0,207 
MOBILIZAÇÃO <--- APOIO 0,174 
MOBILIZAÇÃO <--- EMPOWERMENT 0,180 
M
*** p = 0,000 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 24 -  Modelo alternativo 3 –ALT3 calculado, com medidas padronizadas 
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação. 
 
 
 
 

As correlações entre os construtos exógenos, conforme demonstrado no esquema 

do modelo ALT3, são demonstrados, adicionalmente na Tabela 33. 
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Tabela 33 - Correlações entre os construtos exógenos do modelo alternativo (ALT3) 

 
Correlação Valor 

AVALIAÇÃO <--> INFORMAÇÃO 0,154 
COMPETÊNCIAS <--> INFORMAÇÃO 0,866 
AVALIAÇÃO <--> COMPETÊNCIAS 0,245 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
As covariâncias entre os construtos exógenos do modelo ALT3, seus erros-padrão, 

razão crítica e significância são demonstrados na Tabela 34. 
 

Tabela 34 - Covariâncias entre os construtos exógenos do modelo alternativo (ALT3) 

 

Ligações Valor Erro 
padrão 

Razão 
Crítica (C.R.) P 

AVALIAÇÃO <--> INFORMAÇÃO 0,154 0,041 3,790 *** 
COMPETÊNCIAS <--> INFORMAÇÃO 0,866 0,025 34,006 *** 
AVALIAÇÃO <--> COMPETÊNCIAS 0,245 0,049 5,009 *** 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As medidas de qualidade de ajuste do modelo hipotético original (default model), 

bem como do ALT1 - modelo saturado, ALT2 – modelo independente e ALT3 – modelo 

alternativo são apresentadas, para fins descritivos e comparativos, na Tabela 35. Nela, são 

onstradas as medidas de qualidade de ajuste sugeridas pelos diversos autores 

siderados neste trabalho e foram geradas pelo software utilizado para o processamento da 

C. 

As comparações mais relevantes entre os modelos original e alternativo já foram 

izadas os sub-itens anteriores, deste capítulo. 

Tendo em vista os objetivos deste estudo não serem de demonstrar se o modelo 

otético proposto é o mais adequado e sim de confirmar as hipóteses elaboradas a partir do 

delo teórico adotado, optou-se por escolher o modelo hipotético original (default model) 

o o modelo final, mesmo reconhecendo a necessidade de aprimoramento do mesmo. 

Porém, tal escolha não ocorreu sem antes compará-lo com um modelo rival ou 

corrente (ALT3), fundamentado nos marcos teóricos que orientaram este estudo, o que 

rçou a escolha do modelo hipotético como o final devido às suas medidas de qualidade de 

te, sua capacidade explanatória das relações e seu poder de mediação serem superiores ao 

delo alternativo utilizado. 
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5.10 Avaliação das hipóteses 
 

 

A am verificar o efeito das práticas de 

ges e re IN e AFD) iação  

psicológicas MP e JPR) nos comportamentos de mobilização dos 

trab dore epção do dentes  

na amostra e

Com edidas de ajuste entre o 

mo hipo rente), s as reco

Holmbeck ediadores dos construtos, buscou-se 

evidenciar a confirm erificando-se o valor estimado 

padronizado hipótese e seu respectivo nível de 

sig ncia

 

Tabela 36 -  significância das relações concernentes às 

 

Hipótese 
Valor  

Estimado 
padronizado

Erro 
Padrão C.R.(t) P 

s hipóteses consideradas neste trabalho vis

cursos humanos (construtos DCP, C

 (construtos AOR, CCI, E

tão d  e da med das condições

alha s do HUWC/UFC, de acordo com a perc

scolhida. 

s respon  caracterizados

o o modelo foi verificado pela comparação das m

tético original e o modelo rival (ou concor

(1997) quando se tratava dos efeitos m

delo eguindo mendações de 

ação das hipóteses do estudo v

 dos coeficientes de caminho de cada 

 (valor p), demonstrados na Tabela 36. nificâ

 Valores estimados padronizados e
hipóteses do estudo 

Relações hipotetizadas 

H1 M -0,330 0,251 -1,411 0,158 OBILIZAÇÃO <--- COMPETÊNCIAS 
H2 M 0,482 0,212 2,441 *** 

M 0,0 ,052 
H4 M 0,174 0,050 2,755 *** 
H5 MOBILIZAÇÃO <--- -0,059 0,046 -1,263 0,207 
H6 MOBILIZAÇÃO <--- 0,051 3,655 *** 
H7 M 0,054 0,049 1,086 0,277 
H8 M 0,207 0,045 4,55 *** 

OBILIZAÇÃO <--- INFORMAÇÃO 
OBILIZAÇÃO <--- AVALIAÇÃO 
OBILIZAÇÃO <--- APOIO 

CONFIANÇA 

H3 22 0 0,458 0,647 

EMPOWERMENT 0,180 
OBILIZAÇÃO <--- JUSTIÇA (CIN) 
OBILIZAÇÃO <--- JUSTIÇA (AFD) 

*** ltad
Fonte: Dados d

 

Tom feriu-se a confirmação ou rejeição das 

hipóteses fo , para, em seguida, iniciar a discussão dos 

res os, n

 

 resu o significante 
a pesquisa. 

ando-se como base esses valores, in

rmuladas, sintetizadas no Quadro 10

o capítulo seguinte. ultad
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Quadro 10 - Confirmação das hipóteses da pesquisa. 

Hipóteses Relacionamento Resultado  Descrição hipotético obtido 

H1 

As práticas de desenvolvimento de 
competências influenciam positivamente os 
comportamentos de mobilização dos 
colaboradores do HUWC. 

Negativo Rejeitada (2) 

H2 
As práticas de compartilhamento da 
informação influenciam positivamente os 
comportamentos de mobilização dos 
colaboradores do HUWC. 

Positivo Confirmada (1)

H3 
As práticas de avaliação e feedback sobre o 
desempenho influenciam positivamente os 
comportamentos de mobilização dos 
colaboradores do HUWC. 

Positivo Rejeitada (2) 

H4 
da pelas práticas de desenvolvimento 

A percepção de apoio organizacional, 
gera
de competências, favorece positivamente os 
comportamentos de mobilização dos 
colaboradores. 

Positivo Confirmada (1)

H5 

A percepção de confiança na chefia 
imediata, gerada pelas práticas de 
desenvolvimento de competências, favorece 
positivamente os comportamentos de 
mobilização dos colaboradores. 

Negativo Rejeitada (2) 

H6 

A percepção de poder de agir 
(empowerment) dos colaboradores, gerada 
pelas práticas de desenvolvimento de 
competências, favorece positivamente os 
comportamentos de mobilização dos 
colaboradores. 

Positivo Confirmada (1)

H7 

A percepção de justiça procedimental, 
gerada pelas práticas de compartilhamento 
da informação presentes no HUWC, 
influenciam positivamente os 
comportamentos de mobilização dos 

Positivo Rejeitada (2) 

colaboradores. 

H8 

A percepção de justiça procedimental, 
gerada pelas práticas de avaliação e 
feedback sobre o desempenho, influenciam 
positivamente os comportamentos de 
mobilização dos colaboradores. 

Positivo Confirmada (1)

Fonte: Elaborada pelo autor da dissertação 
Notas: 
1 Estimativa positiva e significante 
2 Estimativa não significante 
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5.11 Discussão 

Ao estudar a influência das práticas de gestão de recursos humanos do Hospital 

Universitário Walter Cantídio (HUWC) e do papel mediador das percepções dos seus 

colaboradores a respeito de aspectos como apoio organizacional (AOR), confiança na chefia 

imediata (CCI), justiça proced

influência dessa prática de GRH, realizou-se, 

suplementariam

ediação das percepções de justiça 

relacionadas

imental (JPR) e poder de agir – empowerment psicológico 

(EMP), nos comportamentos de mobilização, a partir da aplicação do modelo teórico da 

Mobilização dos Recursos Humanos (TREMBLAY et al., 2005b), os resultados obtidos 

apóiam o modelo teórico proposto, confirmando, em parte, as hipóteses consideradas.  

A hipótese H1, que verificou a influência das práticas de desenvolvimento das 

competências nos comportamentos de mobilização dos colaboradores do HUWC, não foi 

confirmada (λ = -0,330; p = 0,158), o que contraria estudos como o de Tremblay Guay e 

Simard (2000).  

Para verificação da 

ente, um teste direto de relação entre a variável independente e a de resultado, 

seguindo orientações de Baron e Kenny (1986) e de Shrout e Bolger (2002). Os cálculos 

realizados confirmaram a influência direta não significativa e negativa dessas práticas sobre 

os comportamentos. Ressalta-se, porém, que, não obstante a rejeição desta hipótese, os 

cálculos realizados demonstraram que houve um efeito indireto dessa prática, obtido pela 

mediação dos construtos AOR, EMP e CCI. 

A hipótese H2, referente à influência das práticas de compartilhamento da 

informação sobre os comportamentos de mobilização dos colaboradores da instituição 

pesquisada, foi confirmada significativamente (λ = 0,482; p < 0,05), tendo corroborado, em 

geral, com os estudos de Rodwell, Kienzle e Shadur (1998), que afirmaram que estas práticas 

estão relacionadas positivamente ao comprometimento organizacional. Os mesmos cálculos 

suplementares realizados na hipótese H1 foram executados para a verificação do efeito direto 

das práticas em estudo nesta hipótese nos comportamentos esperados. 

Como houve uma rejeição da hipótese de m

 ao compartilhamento de informações (H7, discutida adiante neste trabalho), 

provavelmente a influência direta e positiva em níveis significativos dessas práticas deva-se à 

parcela das ações que não são relacionadas a uma percepção de justiça, como a veiculação do 

jornal “HU Informa” e os painéis informativos nas principais vias de acesso ao hospital.  

A hipótese H3, que averiguou a influência das práticas de avaliação e feedback 

sobre o desempenho nos comportamentos de mobilização dos colaboradores, foi rejeitada por 
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ser não significativa (λ = 0,022; p = 0,647). Para a validação destes resultados, os mesmos 

cálculos suplementares realizados na hipótese H1 foram executados para a verificação do 

efeito direto destas práticas nos comportamentos, verificando-se um possível efeito indireto 

dessas práticas mediado pelo construto JPR.  

abalhadores, os resultados apresentados possivelmente são motivados pela 

ausência delas na inst

avaliados. Também, a

transmissão deste tipo 

realização das avaliaçõ

o feedback 

 entre as práticas de GRH e a percepção do apoio organizacional, como 

os de Quen

os indivíduos, oriundas das práticas de 

GRH de um

suas opiniões, seus objetivos e preocupa-se com o seu bem-estar, através da 

oferta e rec

ça, como os de Whitener (2001), 

Mayer e Davis (1999) e Appelbaum et al. (2000), os resultados deste estudo revelaram que 

Referenciando-se em alguns estudos, como os de London (2003) e Kluger e 

DeNisi (1996), os quais evidenciaram a importância das práticas de feedback sobre o 

desempenho dos tr

ituição pesquisada ou pela maneira com que são transmitidas aos 

s práticas de feedback formativo, que são formas positivas de 

de informação, podem não ocorrer como uma prática usual quando da 

es de desempenho. Kim, Diekmann e Tenbrunsel (2003), afirmam que 

positivo, além da sua eficácia quando trata-se de alterar os comportamentos, deve 

ser encarado como uma forma de recompensa cujas incidências no desempenho e a 

cooperação são geralmente positivas. 

A hipótese H4, que referiu-se ao poder mediador da percepção de apoio 

organizacional ente as práticas de desenvolvimento das competências e os comportamentos de 

mobilização, foi confirmada  Em geral, os resultados corroboram com alguns estudos que 

observaram relações

eville, Simard e Bentein (2008); Tremblay, Cloutier e Chênevert (2005); Guerrero 

e Herrbach (2005); e Allen, Shore e Griffeth (2003).  

Tremblay, Cloutier e Chênevert (2005) afirmaram que ações discricionárias de 

apoio, entendidas como favorecedoras do bem-estar d

a organização, devem aumentar a confiança, especialmente quando as motivações 

do empregador são percebidas como "humanistas". Verificou-se, então, que, quando o 

hospital em estudo demonstra para com seus colaboradores seu compromisso, valoriza as suas 

contribuições, 

onhecimento de ações de treinamento e o desenvolvimento profissional, estas são 

interpretadas como sinais perceptíveis de apoio. 

A hipótese H5 sugeriu que a percepção de confiança na chefia imediata, gerada 

pelas práticas de desenvolvimento de competências, favorece positivamente os 

comportamentos de mobilização dos colaboradores. Esta hipótese não foi confirmada neste 

estudo (λ = -0,059; p = 0,207). Ao contrário de pesquisas anteriores, que demonstraram que as 

práticas de GRH exercem um efeito positivo sobre a confian
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esta variáv

chefias, os resultados obtidos também 

contrariam 

são 

mente durante a coleta dos dados desta pesquisa, a 

ausência de

ortância dessas relações, 

que uma m

Desta forma, considerando-se tanto a forma afetiva como a cognitiva de confiança 

na chefia im

180; p < 0,05). Em geral, os resultados obtidos corroboram com alguns estudos 

que observ

el não exerce efeito nos comportamentos de mobilização dos colaboradores da 

instituição pesquisada, contrariando, outrossim, estudos como os de Pillai et al. (1999) e Tyler 

(2003), os quais ressaltaram a influência da confiança nos desempenhos no papel e nos extra-

papel. 

Diretamente relacionado à confiança nas 

outros estudos, como os de Tzafrir e Gur (2007), que afirmaram, na conclusão de 

seu trabalho, que: 
Nossos achados sugerem que um maior nível de confiança em um gerente terá um 
impacto positivo sobre a forma como o empregado percebe qualidade do serviço na 
organização. [...] se as relações de troca entre gestores e colaboradores 
percebidos pelos trabalhadores como justas, isto irá resultar em um comportamento 
confiante que irá motivá-los e encorajá-los a retribuir aos seus gestores, agindo em 
conformidade com normas organizacionais que enfatizam a qualidade dos serviços. 
(Tradução nossa) 

Considerando as dificuldades quanto ao gerenciamento de pessoas nos hospitais 

públicos brasileiros, mesmo com a deficiência de indicadores e estudos que evidenciem esta 

afirmação, percebeu-se, na instituição pesquisada, através do conhecimento prévio deste 

pesquisador e dos relatos coletados verbal

 ações de GRH destinadas à formação e desenvolvimento de chefias e lideranças 

mobilizadoras, o que poderia vir a estimular os relacionamentos de trocas sociais entre eles e 

seus subordinados. 

Wong, Ngo e Wong (2002), afirmaram, a respeito da imp

aior confiança no gestor ocorre quando os colaboradores percebem uma maior 

justiça interacional. Por isso, as organizações devem promover o desenvolvimento de uma 

estreita relação entre supervisor e seus subordinados. 

ediata, infere-se que, no HUWC/UFC, as percepções desta condição psicológica 

não se apresentaram como uma condição suficiente para estimular os comportamentos de 

mobilização.  

A hipótese H6, que referiu-se à mediação positiva entre a percepção de poder de 

agir (empowerment psicológico), gerada pelas práticas de desenvolvimento de competências e 

os comportamentos de mobilização dos colaboradores, foi positivamente confirmada neste 

estudo (λ = 0,

aram relações entre as práticas de GRH e a percepção do apoio organizacional, 

como os de Paré e Tremblay (2007), Hornstein (2004), Chênevert e Tremblay (2003), 

Dewettinck, Singh e Buyens (2003) e Niehoff et al. (2001). 
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Segundo Dewettinck, Singh e Buyens (2003), o empowerment é um processo 

psicológico que atua dentro do contexto de trabalho. Os referidos autores demonstraram 

claramente que colaboradores “empoderados” são clara e consistentemente mais felizes com 

seu trabalho e também mais comprometidos com a organização, sendo um caminho valioso a 

seguir quan

te de caminho para essa condição 

psicológica

ultados, sentimentos de autonomia e influência do exercício profissional individual no 

desempenh

 recursos humanos e os comportamentos pró-

sociais. 

tes de que os comportamentos podem ser promovidos pelas percepções de justiça 

mais positiv

demonstra que, embora haja ações relacionadas 

a superar p

ualmente a todos), seus impactos ainda não puderam ser perceptíveis por parte do 

do o desempenho necessita ser otimizado. 

Os resultados obtidos em estudos de outros autores e pela presente pesquisa são 

devidos, provavelmente, à natureza do trabalho desenvolvido nos hospitais, onde, 

cotidianamente, é imperativo aos trabalhadores, em especial aqueles envolvidos no cuidar do 

paciente, iniciativa e poder de decisão dentro de parâmetros técnicos aceitáveis.  

Embora o valor estimado no coeficien

 não ter se apresentado muito expressivo, as percepções dos respondentes 

denotaram a existência de práticas que a estimularam, como, por exemplo, as ações de 

capacitação e de desenvolvimento oferecidas pela instituição, tendo sido evidenciado, através 

dos res

o da instituição, por exemplo.  

Em relação à hipótese H7, que propunha verificar se a percepção de justiça 

procedimental, gerada pelas práticas de compartilhamento da informação presentes no HUWC, 

influenciavam positivamente os comportamentos de mobilização dos colaboradores, o teste 

realizado não a confirmou como significativa (λ = 0,054; p = 0,277). 

O resultado apresentado contrariaria estudos anteriores, como os de Paré e 

Tremblay (2004), que demonstraram o papel mediador da justiça procedimental no 

relacionamento entre as práticas de gestão de

Da mesma forma o fez com tantos outros, como, por exemplo, os de Tremblay, 

Cloutier e Chênevert (2005), que evidenciou empiricamente que as práticas de GRH reforçam 

a percepção de justiça procedimental; o de Rego (2001), que afirmou que há indicações 

consisten

as e o de Tremblay, Guay e Simard (2000), que averiguou a importância do papel 

das práticas de justiça processual no comprometimento afetivo e da motivação para a 

mobilização. 

Provavelmente, o resultado obtido 

ossíveis lacunas nos aspectos que envolvem a teoria da justiça nas organizações 

(por exemplo, se há feedback aos funcionários sobre as decisões tomadas e se as mesmas 

atingem ig
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corpo funcional da instituição. Outrossim, outras práticas envolvendo o compartilhamento das 

formações relacionadas às percepções de justiça, como a igualdade do tratamento nas 

omunicaçõ

anizacional, o que poderia investigar mais amiúde o 

papel dessa

 estudos como os de Rubin (2007), Malika (2007) e de Simard, Doucet 

e Bernard (2005) evidenciaram resultados relevantes.  

 avaliação e feedback sobre o desempenho e os 

disponível, não somente no Brasil, sobre este efeito mediador. Avaliação e feedback sobre o 

res, deve-se unir ao primeiro para 

estabelecer o que chamaram de feedback formativo, positivo e que deve concentrar-se 

Portanto, tendo em vista que as práticas de avaliação do desempenho dos 

do mesmo e as sugestões oferecidas para futuros estudos em mobilização dos recursos 

humanos.

in

c es internas, podem não estar sendo conduzidas de maneira sistemática, como parte 

de política de recursos humanos mobilizadora. 

Esta pesquisa, como uma de suas limitações, não procurou investigar relações da 

percepção de justiça procedimental com outros construtos teóricos como a confiança na 

organização e o comprometimento org

 condição psicológica nos comportamentos de mobilização dos colaboradores do 

hospital, já que, vários

A hipótese H8, que procurou determinar a mediação da percepção de justiça 

procedimental, entre as práticas de

comportamentos de mobilização dos colaboradores foi plenamente confirmada (λ = 0,207; p < 

0,05). 

Tal resultado deverá ser alvo de estudos futuros, devido à pouca bibliografia 

desempenho, comportam, na realidade duas práticas de GRH distintas: de um lado, o processo 

de avaliação do desempenho individual do trabalhador e, de outro, o feedback formativo 

(TREMBLAY et al., 2005b). Portanto, a instituição pesquisada possui, com clareza, o 

primeiro tipo, porquanto trata-se de uma instituição pública e necessita, por força das normas 

legais do serviço público brasileiro, possuir um sistema de avaliação do desempenho dos seus 

servidores.  

Quanto ao segundo tipo, segundo esses auto

primeiramente nos comportamentos, não devendo enfatizar os resultados meramente 

punitivos ou pecuniariamente compensatórios, característicos das avaliações de desempenho 

formais. 

trabalhadores do HUWC/UFC concentram-se em um procedimento formal recompensador e 

universal, que abrange a parcela dos servidores públicos da organização, a mediação da 

percepção de justiça pode ter sido favorecida. 

O capítulo seguinte apresenta a conclusão deste estudo, esclarecendo as limitações 
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6 CONCLUSÃO 

 
 

s obtidos nesta pesquisa, foi possível estabelecer as 

seguintes conclusões: 

, obtido pela mediação dos construtos AOR, EMP e CCI. 

5. O pod

Este estudo procurou trazer luz a um campo de saber ainda pouco estudado no 

ambiente da saúde pública brasileira, em especial, nos hospitais universitários federais, que 

trata dos efeitos das práticas de GRH e da mediação das condições psicológicas nos 

comportamentos e atitudes no trabalho e a conseqüente otimização do desempenho e dos 

resultados desse grupo de instituições. 

Tomando por base os resultado

1. Os resultados obtidos apóiam o modelo teórico proposto, confirmando em parte das 

hipóteses consideradas neste estudo.  

2. As práticas de desenvolvimento das competências não influenciaram diretamente os 

comportamentos de mobilização dos colaboradores do HUWC, demonstrando um efeito 

indireto dessa prática

3. As práticas de compartilhamento da informação influenciaram direta e significativamente 

os comportamentos de mobilização dos colaboradores da instituição pesquisada, 

provavelmente, quando não relacionadas a uma percepção de justiça. Ações como a 

veiculação do jornal “HU Informa” e os painéis informativos nas principais vias de acesso ao 

hospital, representam a existência de mecanismos de informação direta aos funcionários e 

provavelmente estão relacionados à percepção positiva que o HUWC tem buscado prestar 

informações, por exemplo, sobre seus principais projetos. 

4. As práticas de avaliação e feedback sobre o desempenho não influenciaram os 

comportamentos de mobilização dos colaboradores, possivelmente motivado pela ausência 

das práticas de feedback na instituição ou pela maneira com que são transmitidas aos 

avaliados. 

er mediador da percepção de apoio organizacional entre as práticas de 

desenvolvimento das competências e os comportamentos de mobilização foi confirmado, 

demonstrando que há um compromisso do hospital em estudo para com seus colaboradores, e 

que o mesmo valoriza as suas contribuições, suas opiniões, seus objetivos e preocupa-se com 
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o seu bem-estar, através da oferta e reconhecimento de ações de treinamento e o 

desenvolvimento profissional, estas sendo interpretadas como sinais perceptíveis de apoio. 

8. A media

petências e os comportamentos de mobilização dos 

colaborado

rovavelmente, que, embora haja ações 

relacionada

orpo funcional da instituição.  

10. A med

 práticas de GRH mobilizadoras, como as que 

foram obje

6.  A percepção de confiança na chefia imediata, gerada pelas práticas de desenvolvimento de 

competências, não influenciou significativamente os comportamentos de mobilização dos 

colaboradores, provavelmente, devido a ausência de ações de GRH destinadas à formação e 

desenvolvimento de chefias e lideranças mobilizadoras, o que poderia vir a estimular os 

relacionamentos de trocas sociais entre eles, considerando-se tanto a forma afetiva como a 

cognitiva de confiança na chefia imediata. 

ção positiva entre a percepção de poder de agir (empowerment psicológico), gerada 

pelas práticas de desenvolvimento de com

res foi positivamente confirmada, devido, provavelmente, à natureza do trabalho 

desenvolvido nos hospitais, onde, cotidianamente é necessário aos trabalhadores, em especial 

aqueles envolvidos no cuidar do paciente, iniciativa e poder de decisão dentro de parâmetros 

técnicos aceitáveis.  

9. A percepção de justiça procedimental, gerada pelas práticas de compartilhamento da 

informação presentes no HUWC, não influenciou significativamente os comportamentos de 

mobilização dos colaboradores, demonstrando, p

s a superar possíveis lacunas nos aspectos que envolvem a teoria da justiça nas 

organizações, a imparcialidade, a impessoalidade e a universalidade das decisões (como o 

feedback das decisões e as percepções que as mesmas atingem a todos, igualmente), seus 

impactos ainda não puderam ser perceptíveis por parte do c

iação da percepção de justiça procedimental, entre as práticas de avaliação e 

feedback sobre o desempenho e os comportamentos de mobilização dos colaboradores foi 

plenamente confirmada, tendo em vista, possivelmente, que as práticas de avaliação do 

desempenho dos trabalhadores do HUWC/UFC concentram-se em um procedimento formal 

recompensador e universal, que abrange a parcela dos servidores públicos da organização. 

Estes resultados indicam que as

to deste estudo, podem estimular a adoção de bons comportamentos por parte dos 

colaboradores do HUWC/UFC, mas que, porém, podem não ser suficientes, caso não sejam 

também implementadas práticas de justiça, de apoio, de confiança, de empowerment, que 

desenvolvam nos empregados sentimentos mais profundos de vínculo afetivo com a 
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instituição e, conseqüentemente, melhorem os relacionamentos, a motivação e o desempenho 

Assim, o objetivo geral e os específicos, definidos neste trabalho, foram 

lcançados, pois, através da técnica multivariada de modelagem de equações estruturais 

do nas relações 

ropostas no diagrama de caminhos descrito no modelo hipotético. Também, o estudo das 

statísticos usando MEE e nas análises e comprovação das hipóteses sugeridas.  

tilizado, mesmo referenciado teoricamente, não 

esquisou outros possíveis relacionamentos entre as variáveis estudadas, como, por exemplo, 

e avaliação de desempenho com o apoio percebido.  

utros cargos diretamente vinculados ao cuidado do paciente), mesmo tendo sido coletadas 

mitação a impossibilidade de generalização 

esses resultados, uma vez que somente uma instituição foi pesquisada, assim como não foi 

do o efeito generalizador. 

Novas pesquisas, porém, podem vir a aperfeiçoar e ampliar o poder explicativo do 

ras quanto as que são previstas no modelo 

órico da mobilização dos recursos humanos que venham a ser influenciadoras dos 

bre as mesmas variáveis estudadas, a fim de confrontar com os resultados obtidos neste 

coletivo. 

a

(MEE), realizou-se a aplicação do modelo teórico-hipotético, expressa

p

influências das práticas de GRH e das condições psicológicas nos comportamentos de 

mobilização dos colaboradores do HUWC/UFC foi realizado, evidenciado nos cálculos 

e

Porém, não obstante a possível qualidade de suas contribuições, este estudo 

apresenta algumas limitações.  

O modelo relacional hipotético u

p

a ligação das percepções de justiça com o sentimento de confiança na chefia ou das práticas 

d

Outro aspecto a ser considerado é que não foram feitas análises do impacto nos 

segmentos ou agrupamentos da instituição (como, por exemplo, os médicos, enfermeiros e 

o

informações sócio-demográficas dos respondentes. 

Também pode ser visto como uma li

d

realizado um estudo longitudinal que viesse a aumentar a explicação das relações entre 

variáveis mediadoras, melhoran

modelo escolhido, sendo, de certa maneira, um bom indicador o fato desta pesquisa não ter 

confirmado todas as suas hipóteses. Este fato pode indicar que, além de outras relações dentro 

das variáveis investigadas, pode haver tantas out

te

comportamentos almejados pela instituição. 

Também, pode-se sugerir pesquisas sobre percepção dos gestores hospitalares 

so

trabalho, assim como propor a aplicação deste estudo para outras organizações, a fim de 

verificar os efeitos das mesmas relações diretas, indiretas e mediadas entre práticas de gestão 

com comportamentos de mobilização. 
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A I
 

C s 
Continua. 

PÊND CE A 

ódigo das perguntas do questionário, utilizados nas análises estatísticas. 

C  ÓDIGO PERGUNTAS 
  SEÇÃO 1: CONDIÇÕES PSICOLÓGICAS 

  1.1 Poder de agir (Empowerment Psicológico) 
01EMP O trabalho que eu realizo é muito importante para mim. 
02EMP Sou confiante na minha habilidade em realizar meu trabalho. 
03EMP Tenho uma autonomia considerável para determinar como faço meu trabalho. 
04EMP A realização de minhas tarefas produz resultados importantes em meu ambiente de trabalho. 
05EMP Minhas atividades de trabalho são pessoalmente importantes para mim. 
06EMP Sou seguro quanto a minha capacidade de executar minhas atividades de trabalho. 
07EMP Posso decidir por conta própria como fazer meu trabalho. 
08EMP O trabalho que eu faço exerce uma importante influência sobre meu ambiente de trabalho. 
09EMP O trabalho que realizo é significativo para mim. 
10EMP Eu domino as habilidades necessárias à realização do meu trabalho. 
11EMP Tenho oportunidades consideráveis para fazer meu trabalho com independência e liberdade. 
12EMP O cumprimento de minhas tarefas me permite exercer um impacto considerável em meu ambiente de trabalho. 

  ça no chefe imediato 1.2 Confian
13CCI artilhar livremente nossas idéias, Meu chefe e eu temos uma relação de compartilhamento. Podemos comp

sentimentos e esperanças. 
14CCI Meu chefe realiza seu trabalho com profissionalismo e dedicação. 
15CCI Posso falar livremente com meu chefe sobre as dificuldades que estou tendo no trabalho e sei que ele irá querer 

escutar. 
16CCI Dada a experiência do meu chefe, eu não vejo razão para duvidar da sua competência e preparo para o trabalho. 
17CCI ei que ele me responderia de forma construtiva e atenciosa. Se eu compartilhasse meus problemas com meu chefe, s
18CCI Outros colegas de trabalho que interagem com meu chefe consideram-no confiável. 

  1.3 Apoio organizacional 
19AOR O HUWC se preocupa realmente com meu bem-estar. 
20AOR O HUWC considera fortemente meus objetivos e valores. 
21AOR O HUWC demonstra grande preocupação por mim. 
22AOR O HUWC importa-se com as minhas opiniões. 
23AOR so de um favor especial. O HUWC dispõe-se a me ajudar quando eu preci
24AOR Quando eu tenho um problema, o HUWC está disponível para me ajudar. 
25AOR voluntário (honesto) da minha parte. O HUWC perdoaria um erro in
26AOR Caso tivesse oportunidade, o HUWC nunca tiraria vantagem de mim. 

  1.4 Justiça procedimental 
27JPR Coleta informações precisas, necessárias para tomar decisões. 
28JPR idores e funcionários recorram ou contestem as decisões tomadas. Possui mecanismos para que os serv
29JPR As decisões tomadas atingem a todos, igualmente. 
30JPR  tomadas com segurança. Cria critérios, de modo que as decisões possam ser
31JPR Ouve as preocupações de todos que são afetados por uma decisão. 
32JPR Fornece respostas úteis (feedback) sobre a decisão tomada e sua execução. 
33JPR Permite pedidos de esclarecimento ou informações adicionais sobre a decisão tomada. 

  SEÇÃO 2: EMPREGO E ATITUDES NO AMBIENTE DE TRABALHO 
  2.1 Satisfação geral no trabalho 

34SAT No momento, estou satisfeito com meu trabalho. 
35SAT Na maioria dos dias fico entusiasmado com meu trabalho. 
36SAT Gosto mais do meu trabalho do que gosta a média dos trabalhadores. 
37SAT Eu encontro verdadeiro prazer no meu trabalho. 

  2.2 Comprometimento organizacional 
38COR Eu ficaria muito feliz em passar o resto de minha carreira no HUWC. 
39COR Realmente, sinto os problemas do HUWC como se fossem meus. 
40COR Tenho um forte sentimento de pertencer ao HUWC. 
41COR Eu me sinto emocionalmente ligado ao HUWC. 
42COR O HUWC tem um imenso significado pessoal para mim. 

  2.3 Intenção em sair do HUWC 
43SAI Penso freqüentemente em deixar meu emprego atual. 
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44SAI É muito provável que eu procure um emprego em outra organização. 
45SAI É muito provável que eu saia do HUWC no próximo ano. 
46SAI Se me fosse cido um trabalho em outro lugar com condições avelmente aceitaria.  ofere  semelhantes, eu prov

  SEÇÃO 3: EMPREGO E COMPORTAMENTOS NO TRABALHO 
47MOB Invisto muito mais esforços em meu trabalho do que o que é esperado de mim. 
48MOB P tes atividades sociais organizadas por meu setor ou pe UWC. articipo das diferen lo H
49MOB Tento implementar soluções a fim de resolver os problemas organizacionais. 
50MOB A  que tem uma carga de trabalho pesada. judo um colega
51MOB E a vida organizacional. u me envolvo n
52MOB F te sobre ele. ora do HUWC, falo positivamen
53MOB T  são mais efetivos para o HU . ento instituir novos métodos de trabalho que WC
54MOB R fas que não são parte da descrição d u cargo. ealizo voluntariamente algumas tare o me
55MOB C que não são obrigatórias, mas que são consideradas importantes para o Hompareço a reuniões UWC. 
56MOB D pregados a criticam. efendo o HUWC quando outros servidores ou em
57MOB R  os problemas e as preocupações de um colega. eservo um tempo para escutar
58MOB E rsas com pessoas que criticam o HUWCu me recuso a participar de conve . 
59MOB P udar a maneira como meu trabalho é executado. ara ser mais efetivo, eu tento m
60MOB A ema relacionado ao trabalho. judo um colega que tem um probl
61MOB R  modo excepcional, alcançando um nível de desempenho que vai além das expectativas 

d
ealizo minhas tarefas de u
o HUWC. 

m

  S ESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EÇÃO 4: PRÁTICAS DE G
  4 s de desenvolvimento .1 Treinamento e prática

62  O os pela organização aos novos servidores e empregados são adequadosDCP s treinamentos oferecid . 
63DCP N nto profissional estão disponíveis aos servidores e empregados (p. ex. 

c
o HUWC, várias atividades de desenvolvime

ursos, treinamentos em serviço, etc.). 
64DCP T idores e empregados fora do HUWC sã alorizados (p. ex. c e 

a ). 
reinamentos realizados pelos serv
perfeiçoamento, cursos acadêmico

o v ursos d
s ou profissionais

65  N as habilidades (p. ex. tempo, recursos 
f

DCP o HUWC, temos acesso aos recursos necessários para melhorar noss
inanceiros, flexibilidade de horário de trabalho). 

  4 ação .2 Práticas de compartilhamento da inform
66CIN O o dos servidores e empregados quan eseja adotar nova , 

p os relacionados à organização de trabalho. 
 HUWC normalmente pede a opiniã do d s regras
rocedimentos ou métod

67CIN E UWC busca a colaboração dos servidores e empregados par dá-lo a achar solu ra problemas 
que diretamente afetam o trabalho dos mesmos. 

m geral, o H a aju ções pa

68 O ula fortemente os servidores e empregados para comunicarem as novas idéias, visando melhorar os 
procedimentos da Instituição. 

CIN  HUWC estim

69CIN O  seus servidores e empregados resposta oportuna àquelas decisões que gem ou que 
poderiam ter um impacto no trabalho por eles realizado. 

 HUWC proporciona aos  os atin

70CIN O  empregados são informados regularmente sobre os princip do HUWC (p. ex: 
i cnologias novas). 

s servidores e ais projetos 
nvestimentos, te

71CIN O mpregados normalmente recebem respostas às suas sugestões. s servidores e e
  4 onhecimento não-monetário .3 Práticas de rec

72  O te parabeniza os servidores e empregados pelo trabalho bem feito. REC  HUWC geralmen
73  O ente reconhece os esforços extras que os servidores e empregados investiram no seu trabalho. REC  HUWC normalm
74  A ções excepcionais dos servidores e empregadas são reconhecidas formalmente pelo  (p. ex: 

d rnal informativo, através de cartas congratulatórias, com tes). 
REC s contribui HUWC

urante cerimônias ou reuniões, pelo jo presen

  4 edback sobre o desempenho .4 Práticas de avaliação e de fe
75  O uais meu desempenho é avaliado são relevantes. AFD s critérios pelos q
76  M  informações relevantes para avaliar meu desempenho. AFD eu chefe usa
77  M tém informação precisa para avaliar meu desempenho. AFD eu chefe ob
78  M ão dos resultados da minha avaliação de desempeAFD eu chefe explica a raz n . ho
79  M minhas reclamações sobre os resultados das avaliações de desempenho. AFD eu chefe considera as 
80  Durante minha avaliação de desempenho, meu chefe estabelece, junto comigo, os objetivos para seguinte. AFD  o ano 
81  D desempenho, meu chefe sugere maneiras para me ajudar a alcançar tivos que 

fixamos em conjunto. 
AFD urante minha avaliação de  os obje

82  M a meu desempenho. AFD eu chefe freqüentemente observ
83  M dback) sobre o progresso qu u estou fazendo pa lização dos 

o a minha última avaliação de mpenho. 
AFD eu chefe, regularmente, me dá respostas (fee

ra mim n
e e ra a rea

bjetivos que haviam sido fixados pa  dese

Font laboe: E rado pelo autor da dissertação. 
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APÊ IC
Distribuição dos cargos ocupados pelos respondentes da amostra (por ordem alfabética). 
 

OR M QUAN ADE 

ND E B 

DE CARGO TID % 
1 Não informado 5 0,78 
2 Administrador 3 0,47 
3 Agente Administrativo 1 0,16 
4 Almoxarife 2 0,31 
5 Analista 1 0,16 
6 Assistente Administrativo 2 0,31 
7 Assistente em Administração 17 2,66 
8 Assistente Social 7 1,10 
9 Atendente de Enfermagem 2 0,31 

10 Auxiliar Administrativo 15 2,35 
11 Auxiliar de Administração 7 1,10 
12 Auxiliar de Enfermagem 91 14,26 
13 Auxiliar de Escritório 2 0,31 
14 Auxiliar de Farmácia 2 0,31 
15 Auxiliar de Laboratório 2 0,31 
16 Auxiliar de Nutrição 4 0,63 
17 Auxiliar de Saúde 1 0,16 
18 Auxiliar de Serviços Administrativos 1 0,16 
19 Auxiliar de Serviços Gerais 7 1,10 
20 Auxiliar Geral de Limpeza 1 0,16 
21 Auxiliar Operacional de Serviços Diversos 10 1,57 
22 Cargo de apoio administrativo de nível médio 48 7,52 
23 Cargo de nível de apoio operacional 13 2,04 
24 Cargo técnico de nível médio 14 2,19 
25 Chefia de Serviço 1 0,16 
26 Contínuo 8 1,25 
27 Copeiro 17 2,66 
28 Costureiro 1 0,16 
29 Cozinheiro 1 0,16 
30 Digitador 6 0,94 
31 Eletricista 1 0,16 
32 Enfermeiro 102 15,99 
33 Engenheiro 2 0,31 
34 Farmacêutico 9 1,41 
35 Fisioterapeuta 5 0,78 
36 Gerente 1 0,16 
37 Gerente de Relações Humanas 1 0,16 
38 Instrumentador Cirúrgico 2 0,31 
39 Laboratorista 1 0,16 
40 Maqueiro 5 0,78 
41 Médico 29 4,55 
42 Métodos Gráficos 1 0,16 
43 Motorista 1 0,16 
44 Nutricionista 2 0,31 
45 Operador 1 0,16 
46 Operador de Computador 4 0,47 
47 Operador de Máquina de Lavanderia 5 0,78 
48 Outro cargo de nível superior 15 2,35 
49 Porteiro 6 0,94 
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50 Programador cultural 1 0,16 
51 Psicólogo 8 1,25 
52 Recepcionista 1 0,16 
53 Recreadora 1 0,16 
54 Secretário 8 1,25 
55 Servente de limpeza 1 0,16 
56 Serviço Social 1 0,16 
57 Serviços Gerais 6 0,94 
58 Supervisor de Sistema 1 0,16 
59 Supervisor Administrativo 1 0,16 
60 Supervisor de Hotelaria 1 0,16 
61 Supervisor de Limpeza 1 0,16 
62 Supervisor de Segurança 1 0,16 
63 Técnico Administrativo 1 0,16 
64 Técnico de Contabilidade 3 0,47 
65 Técnico de Enfermagem 107 16,77 
66 Técnico de Laboratório 3 0,47 
67 Técnico de Nutrição e Dietética 1 0,16 
68 Técnico em Hemoterapia 1 0,16 
69 Técnico em Radiologia 4 0,63 
70 Terapeuta Ocupacional 1 0,16 
- TOTAL 638 100,00 

 

édio constantes da amostra (por ordem alfabética) Cargos técnicos de nível m
CARGO 
Auxiliar de Saúde 
Laboratorista 
Recreadora 
Técnico de Nutrição e Dietética 
Técnico em Hemoterapia 
Atendente de Enfermagem 
Auxiliar de Farmácia 
Auxiliar de Laboratório 
Instrumentador Cirúrgico 
Técnico de Contabilidade 
Técnico de Laboratório 
Auxiliar de Nutrição 
Técnico em Radiologia 
Cargo técnico de nível médio 

 

tantes da amostra (por ordem alfabética) Outros cargos de nível superior cons
CARGO 
Analista 
Programador cultural 
Serviço Social 
Terapeuta Ocupacional 
Engenheiro 
Nutricionista 
Administrador 
Fisioterapeuta 
Assistente Social 
Psicólogo 
Farmacêutico 
Outro cargo de nível superior 
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ns ntes da amostra (por ordem alfabética) Cargos de apoio administrativo de nível médio co

CARGO 
ta

Agente Administrativo 
Almoxarife 
Assistente Administrativo 
Assistente em Administração 
Auxiliar Administrativo 
Auxiliar de Administração 
Auxiliar de Escritório 
Auxiliar de Serviços Administrativos 
Cargo de apoio administrativo de nível o  médi
Chefia de Serviço 
Contínuo 
Digitador 
Gerente 
Gerente de Relações Humanas 
Métodos Gráficos 
Motorista 
Operador 
Operador de Computador 
Recepcionista 
Secretário 
Supervisor Administrativo 
Supervisor de Hotelaria 
Supervisor de Limpeza 
Supervisor de Segurança 
Supervisor de Sistema 
Técnico Administrativo 
TOTAL 

 
Cargos de nível de apoio operacio o tes da a  ordem alfabética) nal c nstan mostra (por
CARGO 
Auxiliar Geral de Limpeza 
Costureiro 
Cozinheiro 
Eletricista 
Servente de limpeza 
Maqueiro 
Operador de Máquina de Lavanderia 
Porteiro 
Serviços Gerais 
Auxiliar de Serviços Gerais 
Auxiliar Operacional de Serviços Di rsove s 
Cargo de nível de apoio operacional 
Copeiro 

 
Fo da pesquisa nte: Dados 
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APÊND mo das principais 
caracte
amostra 
 

Variáveis Ocorrências 

ICE C – Resu
rísticas dos respondentes da  

 

GÊNERO/SEXO F % 
Masculino 180 28,21 
Feminino 458 71,79 

TOTAL 638 100,00 
 

FAIXAS ETÁRIAS F % 
Até 25 anos 19 2,98 
De 26 a 30 anos 62 9,72 
De 31 a 35 anos 73 11,44 
De 36 a 40 anos 94 14,73 
De 41 a 45 anos 118 18,50 
Mais de 45 anos 267 41,85 
Não informado 5 0,78 

TOTAL 638 100,00 
 

GRAU EDUCACIONAL F % 
Ensino fundamental incompleto 26 4,08 
Ensino fundamental completo 42 6,58 
Ensino médio 246 38,56 
Graduação  118 18,50 
Especialização 173 27,12 
Mestrado 27 4,23 
Doutorado 4 0,63 
Não informado 2 0,31 

TOTAL 638 100,00 
 

TIPO DE VÍNCULO F % 
Servidor público federal 387 60,66 
Contratado SAMEAC 159 24,92 
Funcionário de empresa terceirizada 80 12,54 
Outro 11 1,72 
Não informado 1 0,16 

TOTAL 638 100,00 
 

TURNO DE TRABALHO F % 
Manhã 134 21,00 
Manhã e tarde 311 48,75 
Manhã e noite 4 0,63 
Manhã e plantão 2 0,31 
Manhã, tarde e noite 1 0,16 
Manhã, tarde e plantão 1 0,16 
Tarde 49 7,68 
Tarde e noite 17 2,66 
Noite 51 7,99 
Noite e plantão 1 0,16 
Plantão 55 8,62 
Outro 10 1,57 
Não informado 2 0,31 

TOTAL 638 100,00 
 

 

 
 

Variáveis Ocorrências 

 

 

CARGA HORÁRIA F % 
12 horas 1 0,16 
20 horas 16 2,51 
24 horas 6 0,94 
30 horas 46 7,21 
36 horas 53 8,31 
40 horas 443 69,44 
44 horas 17 2,66 
45 horas 3 0,47 
60 horas 1 0,16 
Outro 46 7,21 
Não informado 6 0,94 

TOTAL 638 100,00 
 

OCUPAÇÃO DE CHEFIA F % 
Cargo de Direção (CD) da UFC 1 0,16 
Função Gratificada (FG) da UFC 5 0,78 

Chefia informal (de serviços internos sem 
designação formal) 49 7,68 
Nenhuma 567 88,87 
Outra 12 1,88 
Não informado 4 0,63 

TOTAL 638 100,00 
 

TEMPO DE PROFISSÃO OU CARGO F % 
Há menos de 1 ano 27 4,23 
De 1 a 5 anos 123 19,28 
De 6 a 10 anos 92 14,42 
De 11 a 15 anos 85 13,32 
De 16 a 20 anos 92 14,42 
Mais de 20 anos 216 33,86 
Não informado 3 0,47 

TOTAL 638 100,00 
 

TEMPO DE SERVIÇO NO HUWC/UFC F % 
Há menos de 1 ano 32 5,02 
De 1 a 5 anos 145 22,73 
De 6 a 10 anos 93 14,58 
De 11 a 15 anos 76 11,91 
De 16 a 20 anos 76 11,91 
Mais de 20 anos 215 33,70 
Não informado 1 0,16 

TOTAL 638 100,00 

 
 
Fonte: Dados da pesquisa.
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APÊ
Test

NDICE D 
e de normalidade univariada dos dados - assimetria e curtose 

Variáveis N Média
padrão 

da Média Skewness

Erro Esrro 
drão de 

Skewness Kurtosis

Erro 
padrão de 
Kurtosis

z 
Skewness

z 
Kurtosis

01EMP 638 6,713 0,032 -4,026 0,097 20,087 0,193 -41,511 103,567
02EMP 638 6,773 0,025 -4,504 0,097 27,431 0,193 -46,442 141,434
03EMP 638 5,972 0,056 -1,946 0,097 3,579 0,193 -20,068 18,455
04EMP 638 6,718 0,030 -3,994 0,097 20,178 0,193 -41,185 104,034
05EMP 638 6,567 0,038 -3,235 0,097 12,639 0,193 -33,357 65,166
06EMP 638 6,787 0,024 -4,035 0,097 22,853 0,193 -41,609 117,828
07EMP 638 4,879 0,077 -0,883 0,097 -0,490 0,193 -9,109 -2,524
08EMP 638 6,542 0,035 -2,834 0,097 10,810 0,193 -29,228 55,738
09EMP 638 6,655 0,035 -3,665 0,097 16,281 0,193 -37,793 83,943
10EMP 638 6,654 0,030 -3,442 0,097 16,066 0,193 -35,494 82,837
11EMP 638 5,603 0,064 -1,469 0,097 1,475 0,193 -15,145 7,604
12EMP 638 6,240 0,046 -2,179 0,097 5,429 0,193 -22,468 27,993
13CCI 638 5,909 0,063 -1,759 0,097 2,399 0,193 -18,134 12,367
14CCI 638 6,420 0,046 -2,589 0,097 7,111 0,193 -26,695 36,666
15CCI 638 6,329 0,052 -2,538 0,097 6,473 0,193 -26,170 33,376
16CCI 638 6,357 0,047 -2,358 0,097 5,765 0,193 -24,314 29,724
17CCI 638 6,174 0,056 -2,136 0,097 4,244 0,193 -22,027 21,882
18CCI 638 5,857 0,061 -1,666 0,097 2,264 0,193 -17,175 11,672
19AOR 638 3,589 0,081 0,043 0,097 -1,435 0,193 0,441 -7,401
20AOR 638 3,682 0,083 0,014 0,097 -1,427 0,193 0,140 -7,356
21AOR 638 3,240 0,079 0,235 0,097 -1,354 0,193 2,428 -6,982
22AOR 638 3,461 0,081 0,161 0,097 -1,372 0,193 1,658 -7,074
23AOR 638 3,889 0,080 -0,079 0,097 -1,305 0,193 -0,818 -6,730
24AOR 638 3,817 0,079 -0,092 0,097 -1,307 0,193 -0,94

pa

4 -6,737
25AOR 638 4,075 0,078 -0,209 0,097 -1,100 0,193 -2,158 -5,672
26AOR 638 4,240 0,082 -0,241 0,097 -1,209 0,193 -2,485 -6,233
27JPR 638 4,437 0,078 -0,376 0,097 -1,050 0,193 -3,875 -5,415
28JPR 638 4,008 0,077 -0,188 0,097 -1,199 0,193 -1,934 -6,181
29JPR 638 3,259 0,079 0,288 0,097 -1,267 0,193 2,973 -6,535
30JPR 638 4,245 0,074 -0,238 0,097 -0,976 0,193 -2,453 -5,032
31JPR 638 3,668 0,081 0,038 0,097 -1,325 0,193 0,393 -6,831
32JPR 638 3,735 0,079 -0,043 0,097 -1,306 0,193 -0,440 -6,732
33JPR 638 3,961 0,078 -0,149 0,097 -1,199 0,193 -1,538 -6,182

47MOB 638 5,321 0,063 -0,466 0,097 -0,929 0,193 -4,801 -4,791
48MOB 638 4,194 0,076 0,131 0,097 -1,144 0,193 1,347 -5,896
49MOB 638 4,487 0,074 -0,159 0,097 -1,032 0,193 -1,636 -5,322
50MOB 638 5,174 0,069 -0,504 0,097 -0,854 0,193 -5,192 -4,404
51MOB 638 4,243 0,074 0,031 0,097 -1,059 0,193 0,324 -5,458
52MOB 638 5,599 0,066 -0,876 0,097 -0,435 0,193 -9,032 -2,243
53MOB 638 4,254 0,078 -0,130 0,097 -1,126 0,193 -1,338 -5,807
54MOB 638 4,705 0,081 -0,341 0,097 -1,171 0,193 -3,516 -6,040
55MOB 638 4,180 0,079 0,018 0,097 -1,223 0,193 0,189 -6,306
56MOB 638 4,967 0,073 -0,315 0,097 -1,218 0,193 -3,248 -6,281
57MOB 638 5,078 0,067 -0,354 0,097 -1,086 0,193 -3,647 -5,602
58MOB 638 4,273 0,080 0,039 0,097 -1,240 0,193 0,403 -6,393
59MOB 638 4,649 0,068 -0,228 0,097 -0,917 0,193 -2,352 -4,726
60MOB 638 5,498 0,061 -0,585 0,097 -0,909 0,193 -6,035 -4,687
61MOB 638 5,201 0,065 -0,545 0,097 -0,721 0,193 -5,623 -3,717
62DCP 638 4,718 0,076 -0,561 0,097 -0,800 0,193 -5,781 -4,123
63DCP 638 4,803 0,075 -0,607 0,097 -0,818 0,193 -6,264 -4,217
64DCP 638 5,024 0,073 -0,834 0,097 -0,366 0,193 -8,599 -1,889
65DCP 638 3,691 0,082 0,066 0,097 -1,362 0,193 0,682 -7,022
66CIN 638 3,047 0,078 0,466 0,097 -1,090 0,193 4,808 -5,622
67CIN 638 3,429 0,080 0,177 0,097 -1,338 0,193 1,825 -6,899
68CIN 638 3,351 0,078 0,265 0,097 -1,241 0,193 2,728 -6,401
69CIN 638 3,387 0,074 0,156 0,097 -1,244 0,193 1,609 -6,413
70CIN 638 3,169 0,080 0,430 0,097 -1,156 0,193 4,430 -5,961
71CIN 638 3,202 0,074 0,333 0,097 -1,096 0,193 3,429 -5,651
75AFD 638 3,955 0,104 -0,455 0,097 -1,315 0,193 -4,694 -6,779
76AFD 638 4,262 0,107 -0,590 0,097 -1,239 0,193 -6,085 -6,389
77AFD 638 4,375 0,109 -0,651 0,097 -1,212 0,193 -6,710 -6,251
78AFD 638 4,251 0,110 -0,548 0,097 -1,343 0,193 -5,647 -6,922
79AFD 638 4,122 0,106 -0,532 0,097 -1,276 0,193 -5,483 -6,577
80AFD 638 3,788 0,107 -0,274 0,097 -1,525 0,193 -2,822 -7,860
81AFD 638 3,964 0,109 -0,377 0,097 -1,496 0,193 -3,882 -7,716
82AFD 638 4,495 0,107 -0,720 0,097 -1,102 0,193 -7,427 -5,683
83AFD 638 3,934 0,108 -0,358 0,097 -1,482 0,193 -3,691 -7,643  

Fonte: Dados da pesquisa 
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APÊNDICE E 
-Wilk Teste de normalidade univariada dos dados – K-S e Shapiro

Estatística Significânc
0,000

ia Estatís Significân
01EM 0,474 0, 0,000
02EM 0,471 0 0, 0,000
03EM 0,293 0 0, 0,000
04EM 0,464 0 0, 0,000
05EM 0,418 0 0, 0,000
06EM 0,486 0 0, 0,000
07EM 0,244 0 0, 0,000
08EM 0,401 0 0, 0,000
09EM 0,449 0 0, 0,000
10EM 0,425 0 0,5 0,000
11EM 0,281 0 0, 0,000
12EM 0,300 0 0, 0,000
13CCI 0,283 0 0, 0,000
14CCI 0,387 0 0,5 0,000
15CCI 0,369 0 0, 0,000
16CCI 0,377 0 0, 0,000
17CCI 0,332 0 0, 0,000
18CCI 0,281 0 0, 0,000
19AOR 0,170 0 0, 0,000
20AOR 0,169 0 0, 0,000
21AOR 0,204 0 0, 0,000
22AOR 0,166 0 0, 0,000
23AOR 0,148 0 0, 0,000
24AOR 0,153 0 0, 0,000
25AOR 0,138 0 0, 0,000
26AOR 0,163 0 0,8 0,000
27JPR 0,158 0 0,9 0,000
28JPR 0,150 0 0,9 0,000
29JPR 0,187 0 0,8 0,000
30JPR 0,129 0,9 0,000
31JPR 0,152 0 0,8 0,000
32JPR 0,152 0 0,9 0,000
33JPR 0,139 0 0,9 0,000

47MO 0,227 0 0,8 0,000
48MO 0,246 00 0,8 0,000
49MO 0,190 0 0,8 0,000
50MO 0,217 0 0,8 0,000
51MO 0,204 0 0,9 0,000
52MO 0,293 0 0,7 0,000
53MO 0,172 0 0,9 0,000
54MO 0,184 0 0,8 0,000
55MO 0,208 0 0,8 0,000
56MOB 0,205 0,000 0,859 0,000
57MOB 0,185 0,000 0,872 0,000
58MOB 0,208 0,000 0,887 0,000
59MOB 0,167 0,000 0,913 0,000
60MOB 0,239 0,000 0,830 0,000
61MOB 0,180 0,000 0,872 0,000
62DCP 0,170 0,000 0,894 0,000
63DCP 0,190 0,000 0,886 0,000
64DCP 0,217 0,000 0,866 0,000
65DCP 0,146 0,000 0,897 0,000
66CIN 0,213 0,000 0,864 0,000
67CIN 0,167 0,000 0,888 0,000
68CIN 0,155 0,000 0,894 0,000
69CIN 0,146 0,000 0,904 0,000
70CIN 0,186 0,000 0,870 0,000
71CIN 0,163 0,000 0,898 0,000
75AFD 0,182 0,000 0,846 0,000
76AFD 0,215 0,000 0,813 0,000
77AFD 0,234 0,000 0,793 0,000
78AFD 0,227 0,000 0,804 0,000
79AFD 0,197 0,000 0,825 0,000
80AFD 0,188 0,000 0,846 0,000
81AFD 0,213 0,000 0,826 0,000
82AFD 0,248 0,000 0,787 0,000
83AFD 0,204 0,000 0,837 0,000

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-WilkVariáveis
tica
5

cia
P 40

396P 0,00
P 0,00 706
P
P

0,00
0,00

420
508

P 0,00 406
P 0,00 835
P
P

0,00
0,00

569
448

P 0,00 01
P 0,00 779
P 0,00

0,00
674
705

0,00 69
0,00 575
0,00
0,00

602
638

0,00 736
0,00 883
0,00
0,00

886
870

0,00 885
0,00 906
0,00
0,00

902
915

0,00 99
0,00 07
0,00
0,00

13
80

0,000 29
0,00 99
0,00
0,00

03
14

B 0,00 37
B 0,0 83
B
B

0,00
0,00

97
57

B 0,00 06
B 0,00 87
B
B

0,00
0,00

07
69

B 0,00 97

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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APÊNDICE F 
Teste de normalidade multivariada dos dados – Coeficiente de Mardia 
 

Variável min max Assimetria c.r. Curtose c.r. 
 01EMP 1 7 -4,016 -41,413 19,921 102,709 
 02EMP 1 7 -4,493 -46,333 27,208 140,279 
 03EMP 1 7 -1,942 -20,021 3,542 18,262 
 04EMP 1 7 -3,985 -41,088 20,01 103,172 
 05EMP 1 7 -3,227 -33,279 12,531 64,608 
 06EMP 1 7 -4,026 -41,511 22,665 116,858 
 07EMP 1 7 -0,881 -9,087 -0,495 -2,553 
 08EMP 1 7 -2,828 -29,159 10,717 55,253 
 09EMP 1 7 -3,656 -37,704 16,144 83,238 
 10EMP 1 7 -3,434 -35,41 15,931 82,141 
 11EMP 1 7 -1,465 -15,109 1,454 7,496 
 12EMP 1 7 -2,174 -22,415 5,377 27,725 
 13CCI 1 7 -1,754 -18,092 2,371 12,222 
 14CCI 1 7 -2,583 -26,632 7,046 36,331 
 15CCI 1 7 -2,532 -26,109 6,413 33,067 
 16CCI 1 7 -2,352 -24,257 5,711 29,443 
 17CCI 1 7 -2,131 -21,975 4,201 21,662 
 18CCI 1 7 -1,662 -17,134 2,237 11,532 
 19AOR 1 7 0,043 0,44 -1,434 -7,392 
 20AOR 1 7 0,014 0,14 -1,425 -7,347 
 21AOR 1 7 0,235 2,423 -1,353 -6,976 
 22AOR 1 7 0,16 1,654 -1,371 -7,067 
 23AOR 1 7 -0,079 -0,816 -1,304 -6,726 
 24AOR 1 7 -0,091 -0,942 -1,306 -6,733 
 25AOR 1 7 -0,209 -2,153 -1,101 -5,676 
 26AOR 1 7 -0,24 -2,48 -1,209 -6,232 
 27JPR 1 7 -0,375 -3,866 -1,051 -5,421 
 28JPR 1 7 -0,187 -1,93 -1,199 -6,181 
 29JPR 1 7 0,288 2,966 -1,267 -6,532 
 30JPR 1 7 -0,237 -2,447 -0,978 -5,042 
 31JPR 1 7 0,038 0,392 -1,324 -6,826 
 32JPR 1 7 -0,043 -0,439 -1,305 -6,728 
 33JPR 1 7 -0,149 -1,534 -1,199 -6,182 

 49MOB 1 7 -0,158 -1,632 -1,033 -5,328 
 50MOB 1 7 -0,502 -5,18 -0,857 -4,418 
 51MOB 1 7 0,031 0,323 -1,06 -5,464 
 52MOB 1 7 -0,874 -9,011 -0,441 -2,274 
 53MOB 1 7 -0,129 -1,335 -1,127 -5,81 
 54MOB 1 7 -0,34 -3,508 -1,172 -6,041 
 55MOB 1 7 0,018 0,188 -1,223 -6,305 
 56MOB 1 7 -0,314 -3,24 -1,218 -6,28 
 57MOB 1 7 -0,353 -3,639 -1,087 -5,606 
 58MOB 1 7 0,039 0,402 -1,24 -6,392 
 59MOB 1 7 -0,228 -2,347 -0,919 -4,737 
 60MOB 1 7 -0,584 -6,021 -0,911 -4,698 
 61MOB 1 7 -0,544 -5,61 -0,725 -3,736 
 62DCP 1 7 -0,559 -5,767 -0,803 -4,139 
 63DCP 1 7 -0,606 -6,249 -0,821 -4,233 
 64DCP 1 7 -0,832 -8,579 -0,373 -1,922 
 65DCP 1 7 0,066 0,68 -1,361 -7,016 
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 66CIN 1 7 0,465 4,797 -1,091 -5,626 
 67CIN 1 7 0,177 1,821 -1,337 -6,894 
 68CIN 1 7 0,264 2,721 -1,241 -6,399 
 69CIN 1 7 0,156 1,605 -1,244 -6,412 
 70CIN 1 7 0,429 4,419 -1,156 -5,962 
 71CIN 1 7 0,332 3,421 -1,097 -5,655 
 75AFD 0 7 -0,454 -4,683 -1,314 -6,775 
 76AFD 0 7 -0,589 -6,071 -1,239 -6,388 
 77AFD 0 7 -0,649 -6,694 -1,212 -6,251 
 78AFD 0 7 -0,546 -5,634 -1,341 -6,917 
 79AFD 0 7 -0,53 -5,47 -1,275 -6,574 
 80AFD 0 7 -0,273 -2,816 -1,522 -7,847 
 81AFD 0 7 -0,376 -3,873 -1,494 -7,704 
 82AFD 0 7 -0,719 -7,409 -1,103 -5,687 
 83AFD 0 7 -0,357 -3,682 -1,48 -7,631 
Mardia         1082,855 146,535 

Fonte: Dados da pesquisa.
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APÊNDICE G - Teste de dimensionalidade (KMO e Bartlett) da matriz de dados da pesquisa. 
KMO e Teste de Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação da amostra 0,922

Qui-Quadrado aproximado 34258,920

Graus de liberdade 2211

Teste de esfericidade de 
Bartlett 

Significância 0,000
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

APÊNDICE H - Teste de dimensionalidade (KMO e Bartlett) do construto DCP. 
KMO e Teste de Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação da amostra 0,778

Qui-Quadrado aproximado 921,996

Graus de liberdade 6

Teste de esfericidade de 
Bartlett 

Significância 0,000
Sigla: DCP – Desenvolvimento de Competências 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 
APÊNDICE I - Teste de dimensionalidade (KMO e Bartlett) do construto CIN. 

KMO e Teste de Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação da amostra 0,908

Qui-Quadrado aproximado 3615,708

Graus de liberdade 15

Teste de esfericidade de 
Bartlett 

Significância 0,000
Sigla: CIN – Compartilhamento da Informação 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

APÊNDICE J - Teste de dimensionalidade (KMO e Bartlett) do construto AFD. 
KMO e Teste de Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação da amostra 0,946

Qui-Quadrado aproximado 8376,680

Graus de liberdade 36

Teste de esfericidade de 
Bartlett 

Significância 0,000
Sigla: AFD – Avaliação e Feedback sobre o Desempenho 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE K - Teste de dimensionalidade (KMO e Bartlett) do construto AOR. 
KMO e Teste de Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação da amostra 0,911

Qui-Quadrado aproximado 4947,356

Graus de liberdade 28

Teste de esfericidade de 
Bartlett 

Significância 0,000
Sigla: AOR – Apoio Organizacional 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

APÊNDICE L - Teste de dimensionalidade (KMO e Bartlett) do construto EMP. 
KMO e Teste de Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação da amostra 0,861

Qui-Quadrado aproximado 3117,428

Graus de liberdade 66

Teste de esfericidade de 
Bartlett 

Significância 0,000
Sigla: EMP – Empowerment Psicológico 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

APÊNDICE M - Teste de dimensionalidade (KMO e Bartlett) do construto CCI. 
KMO e Teste de Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação da amostra 0,885

Qui-Quadrado aproximado 2456,841

Graus de liberdade 15

Teste de esfericidade de 
Bartlett 

Significância 0,000
Sigla: CCI – Confiança na Chefia Imediata 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

APÊNDICE N - Teste de dimensionalidade (KMO e Bartlett) do construto JPR. 
KMO e Teste de Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação da amostra 0,915

Qui-Quadrado aproximado 3710,360

Graus de liberdade 21

Teste de esfericidade de 
Bartlett 

Significância 0,000
Sigla: JPR – Justiça Procedimental 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE O - Teste de dimensionalidade (KMO e Bartlett) do construto MOB. 
KMO e Teste de Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação da amostra 0,895

Qui-Quadrado aproximado 3209,139

Graus de liberdade 105

Teste de esfericidade de 
Bartlett 

Significância 0,000
Sigla: MOB – Comportamentos de Mobilização 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE P 
Estrutura empírica, cargas fatoriais e comunalidades – resultado da aplicação da análise 
dos componentes principais (PCA) 

 
Fonte: Dados da pesquisa  
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APÊNDICE Q 
Estrutura empírica, cargas fatoriais e comunalidades – resultado da aplicação da análise 
fatorial Máxima Verossimilhança (ML) sem a eliminação de itens. 
 
  Fatores Comunalidades

(h2) 

  CIN AFD EMP MOB AOR CCI JPR DCP   
01EMP     0,629           0,55 
02EMP     0,723           0,53 

03EMP b     0,361           0,47 
04EMP     0,663           0,55 
05EMP     0,618           0,61 
06EMP     0,738           0,60 

07EMP b     0,192           0,40 
08EMP     0,655           0,56 
09EMP     0,701           0,68 
10EMP     0,676           0,54 

11EMP a     0,269           0,50 
12EMP b     0,498           0,49 
13CCI           0,794     0,67 
14CCI           0,783     0,66 
15CCI           0,869     0,73 
16CCI           0,791     0,71 
17CCI           0,868     0,72 

18CCI b           0,587     0,49 
19AOR         -0,851       0,83 
20AOR         -0,809       0,86 
21AOR         -0,880       0,85 
22AOR         -0,817       0,81 
23AOR         -0,507       0,81 
24AOR         -0,617       0,83 
25AOR a         -0,496       0,59 
26AOR a             0,340   0,59 

27JPR             0,566   0,69 
28JPR             0,614   0,70 
29JPR             0,613   0,58 
30JPR             0,750   0,73 
31JPR             0,844   0,79 
32JPR             0,822   0,82 
33JPR             0,766   0,79 

47MOB b       0,510         0,44 
48MOB b       0,509         0,42 
49MOB       0,726         0,58 

50MOB b       0,556         0,42 
51MOB       0,689         0,52 
52MOB b       0,448         0,46 
53MOB       0,732         0,57 
54MOB b       0,664         0,46 
55MOB b       0,395         0,32 
56MOB       0,537         0,57 
57MOB b       0,552         0,45 
58MOB b       0,360         0,37 
59MOB b       0,596         0,45 
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60MOB b       0,541         0,49 
61MOB b       0,521         0,49 
62DCP               0,665 0,57 
63DCP               0,742 0,62 

64DCP b               0,514 0,47 
65DCP a 0,411               0,56 
66CIN 0,755               0,74 
67CIN 0,734               0,79 
68CIN 0,809               0,82 
69CIN 0,861               0,82 
70CIN 0,758               0,73 
71CIN 0,745               0,76 
75AFD   -0,872             0,82 
76AFD   -0,914             0,89 
77AFD   -0,939             0,91 
78AFD   -0,952             0,89 
79AFD   -0,938             0,88 
80AFD   -0,894             0,88 
81AFD   -0,901             0,90 
82AFD   -0,872             0,80 
83AFD   -0,886             0,87 

N = 638          
Siglas: AOR –Apoio organizacional; AFD - Avaliação e feedback sobre o desempenho; CIN - 
Compartilhamento da informação; CCI - Confiança na chefia imediata; DCP - Desenvolvimento 
das competências; EMP - Poder de agir (empowerment); JPR - Justiça procedimental; MOB – 
Comportamentos de Mobilização. 
 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
Notas: 
a) Itens eliminados pelo critério de carga fatorial (<0,50) 
b) Itens eliminados pelo critério de comunalidade (<0,50) 
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APÊNDICE R 
Estrutura empírica, cargas fatoriais e comunalidades após aplicação da análise fatorial ML. 
 

  Fatores Comunalidades
(h2) 

  CIN AFD EMP MOB AOR CCI JPR DCP   
Variãncia total 21,2 11,9 7,1 6,3 3,5 2,7 2,7 1,8   
Variãncia compartilhada 14,2 8,0 4,8 4,2 2,3 1,8 1,8 1,2   
Alfa de Cronbach 0,945 0,976 0,861 0,878 0,950 0,907 0,936 0,811   
Número de itens 6 9 8 4 6 5 7 2   

01EMP   0,629      0,55 
02EMP   0,723      0,53 
04EMP   0,663      0,55 
05EMP   0,618      0,61 
06EMP   0,738      0,60 
08EMP   0,655      0,56 
09EMP   0,701      0,68 
10EMP   0,676      0,54 
13CCI      0,794   0,67 
14CCI      0,783   0,66 
15CCI      0,869   0,73 
16CCI      0,791   0,71 
17CCI      0,868   0,72 
19AOR     -0,851    0,83 
20AOR     -0,809    0,86 
21AOR     -0,880    0,85 
22AOR     -0,817    0,81 
23AOR     -0,507    0,81 
24AOR     -0,617    0,83 
27JPR       0,566  0,69 
28JPR       0,614  0,70 
29JPR       0,613  0,58 
30JPR       0,750  0,73 
31JPR       0,844  0,79 
32JPR       0,822  0,82 
33JPR       0,766  0,79 

49MOB    0,726     0,58 
51MOB    0,689     0,52 
53MOB    0,732     0,57 
56MOB    0,537     0,57 
62DCP        0,665 0,57 
63DCP        0,742 0,62 
66CIN 0,755        0,74 
67CIN 0,734        0,79 
68CIN 0,809        0,82 
69CIN 0,861        0,82 
70CIN 0,758        0,73 
71CIN 0,745        0,76 
75AFD  -0,872       0,82 
76AFD  -0,914       0,89 
77AFD  -0,939       0,91 
78AFD  -0,952       0,89 
79AFD  -0,938       0,88 
80AFD  -0,894       0,88 
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81AFD  -0,901       0,90 
82AFD  -0,872       0,80 
83AFD   -0,886             0,87 

N = 638 
KMO = 0,922 
Teste de Bartlett = p = 0,000 
Eigenvalue (Valor Próprio) = 41,72 
Variância Total Explicada = 62,274% 
Alpha de Cronbach geral = 0,941 

Siglas: AOR –Apoio organizacional; AFD - Avaliação e feedback sobre o desempenho; CIN - 
Compartilhamento da informação; CCI - Confiança na chefia imediata; DCP - Desenvolvimento das 
competências; EMP - Poder de agir (empowerment); JPR - Justiça procedimental; MOB – 
Comportamentos de Mobilização. 
 
Fonte: Dados da pesquisa 
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APÊNDICE S - Cargas fatoriais padronizadas (λ) – AFC 
Condições Psicológicas Comportamentos Práticas de Gestão de RH Itens 

EMP CCI AOR JPR MOB DCP CIN AFD 
01EMP 0,535         
02EMP 0,714         
04EMP 0,688         
05EMP 0,461         
06EMP 0,700         
08EMP 0,663         
09EMP 0,604         
10EMP 0,686         
13CCI  0,805        
14CCI  0,733        
15CCI  0,899        
16CCI  0,737        
17CCI  0,846        
19AOR   0,857       
20AOR   0,923       
21AOR   0,924       
22AOR   0,898       
23AOR   0,737       
24AOR   0,361       
27JPR    0,731      
28JPR    0,702      
29JPR    0,790      
30JPR    0,835      
31JPR    0,871      
32JPR    0,875      
33JPR    0,876      

49MOB     0,723    
51MOB     0,787    
53MOB     0,858    
56MOB     0,481    
62DCP       0,564   
63DCP       0,537   
64DCP       0,552   
66CIN        0,808  
67CIN        0,823  
68CIN        0,898  
69CIN        0,922  
70CIN        0,821  
71CIN        0,856  
75AFD         0,842 
76AFD         0,883 
77AFD         0,928 
78AFD         0,958 
79AFD         0,946 
80AFD         0,891 
81AFD         0,889 
82AFD         0,842 
83AFD               0,876 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Siglas: EMP: Poder de Agir (Empowerment psicológico); CCI: Confiança na Chefia Imediata; AOR: Apoio 
Organizacional; JPR: Justiça Procedimental; MOB: Mobilização; DCP: Desenvolvimento de Competências; 
CIN: Compartilhamento das Informações; AFD: Avaliação e Feedback sobre o Desempenho. 
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ANEXO A – Questionário da pesquisa 
 

ESTUDO DOS COMPORTAMENTOS DE MOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS 
HUMANOS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE UMA INSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRA 
 

INSTRUÇÕES  
 
• Por favor, circule sua resposta usando uma caneta.  
• Observe que algumas das perguntas parecerão se repetir. Isto é intencional.  
• Direcione suas respostas para o seu ambiente de trabalho atual. Se você estiver trabalhando em 

vários setores, concentre-se apenas em um, para aquele aonde você vai com maior freqüência. 
• Para as perguntas que estão relacionadas com o seu chefe, as respostas deverão ser para o 

ambiente de trabalho que você está direcionando este questionário e para aonde você vai com 
maior freqüência. 

 

Note que, neste documento, o gênero masculino é utilizado sem nenhuma discriminação e 
unicamente com o objetivo de tornar o texto mais leve. 
 

SEÇÃO 1: CONDIÇÕES PSICOLÓGICAS 
 
Por favor, escolha e circule, para cada questão, um número entre o grau 1 (discordo 
totalmente) e o grau 7 (concordo totalmente). 
 

1.1 PODER DE AGIR (EMPOWERMENT PSICOLÓGICO)  
 
 

Di
sc

or
do

 
to

ta
lm

en
te

      

C
on

co
rd

o 
to

ta
lm

en
te

 

1. O trabalho que realizo é muito importante para mim.  1 2 3 4 5 6 7 

2. Sou confiante na minha habilidade em realizar meu trabalho. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Tenho autonomia necessária para determinar como faço meu 
trabalho. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. A realização de minhas tarefas produz resultados importantes 
em meu ambiente de trabalho. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Minhas atividades de trabalho são pessoalmente importantes 
para mim. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Sou seguro quanto a minha capacidade de executar minhas 
atividades de trabalho. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Posso decidir por conta própria como fazer meu trabalho. 1 2 3 4 5 6 7 

8. O trabalho que eu faço exerce uma importante influência 
sobre meu ambiente de trabalho. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. O trabalho que realizo é importante para mim.  1 2 3 4 5 6 7 

10. Eu dominei as habilidades necessárias ao meu trabalho  1 2 3 4 5 6 7 

11. Tenho oportunidades consideráveis para fazer meu trabalho 
com independência e liberdade. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. O cumprimento de minhas tarefas me permite exercer um 
impacto considerável em meu ambiente de trabalho. 

1 2 3 4 5 6 7 
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1.2 Confiança no chefe imediato 
 
 

Di
sc

or
do

 
to

ta
lm

en
te

 

     

C
on

co
rd

o 
to

ta
lm

en
te

 

13. Meu chefe e eu temos uma relação de compartilhamento. 
Podemos compartilhar livremente nossas idéias, sentimentos 
e esperanças. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Meu chefe realiza seu trabalho com profissionalismo e 
dedicação. 1 2 3 4 5 6 7 

15. Posso falar livremente com meu chefe sobre as dificuldades 
que estou tendo no trabalho e sei que ele irá querer escutar. 1 2 3 4 5 6 7 

16. Dada a experiência do meu chefe, eu não vejo razão para 
duvidar da sua competência e preparo para o trabalho. 1 2 3 4 5 6 7 

17. Se eu compartilhasse meus problemas com meu chefe, sei 
que ele me responderia de forma construtiva e atenciosa. 1 2 3 4 5 6 7 

18. Outros colegas de trabalho que interagem com meu chefe 
consideram-no confiável. 1 2 3 4 5 6 7 

 
1.3 Apoio organizacional 
 
 

Di
sc

or
do

 
to

ta
lm

en
te

 
     

C
on

co
rd

o 
to

ta
lm

en
te

 

19. Minha organização realmente se preocupa com meu bem-
estar. 1 2 3 4 5 6 7 

20. Minha organização considera fortemente minhas metas e 
valores. 1 2 3 4 5 6 7 

21. Minha organização mostra grande preocupação por mim. 1 2 3 4 5 6 7 

22. Minha organização se preocupa com minhas opiniões. 1 2 3 4 5 6 7 

23. Minha organização está disposta a me ajudar quando eu 
precisar de um favor especial. 1 2 3 4 5 6 7 

24. Minha organização está disponível para ajudar quando eu 
tiver um problema. 1 2 3 4 5 6 7 

25. Minha organização perdoaria um erro involuntário (honesto) 
da minha parte. 1 2 3 4 5 6 7 

26. Caso tivesse oportunidade, minha organização nunca tiraria 
vantagem de mim. 1 2 3 4 5 6 7 

 
1.4 Justiça procedimental  

Minha organização… 

Di
sc

or
do

 
to

ta
lm

en
te

 

     

C
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co
rd

o 
to

ta
lm

en
te

 

27. Coleta informações precisas, necessárias para tomar 
decisões. 1 2 3 4 5 6 7 
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28. Cria mecanismos para recursos, apelações ou contestações 
das decisões. 1 2 3 4 5 6 7 

29. As decisões tomadas atingem a todos igualmente.  1 2 3 4 5 6 7 

30. Gera padrões, de modo que as decisões possam ser tomadas 
com segurança. 

1 2 3 4 5 6 7 

31. Ouve as preocupações de todos que são atingidos pela 
decisão 

1 2 3 4 5 6 7 

32. Presta Informações úteis e comunica a razão da decisão 
tomada e da sua execução. 

1 2 3 4 5 6 7 

33. Permite pedidos de esclarecimento ou informações adicionais 
sobre a decisão tomada. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

SEÇÃO 2: EMPREGO E ATITUDES NO AMBIENTE DE TRABALHO 
 
Por favor, circule o número que corresponde ao seu grau de concordância ou de 
discordância em cada das seguintes declarações. 
 
 2.1  Satisfação geral no trabalho 

 
Di

sc
or

do
 

to
ta

lm
en

te
 

     

C
on

co
rd

o 
to

ta
lm

en
te

 

34. No momento, estou satisfeito com meu trabalho. 1 2 3 4 5 6 7 

35. Na maioria dos dias fico entusiasmado com meu trabalho. 1 2 3 4 5 6 7 

36. Gosto mais do meu trabalho do que gosta a maioria dos 
trabalhadores. 

1 2 3 4 5 6 7 

37. Eu encontro verdadeiro prazer no meu trabalho. 1 2 3 4 5 6 7 
 

2.2 Comprometimento organizacional 
 

Di
sc

or
do

 
to

ta
lm

en
te

      

C
on

co
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o 
to

ta
lm

en
te

 

38. Eu ficaria muito feliz em passar o resto de minha carreira no 
HUWC. 

1 2 3 4 5 6 7 

39. Realmente, sinto os problemas do HUWC como se fossem 
meus. 

1 2 3 4 5 6 7 

40. Tenho um forte sentimento de pertencer ao HUWC. 1 2 3 4 5 6 7 

41. Eu me sinto emocionalmente ligado ao HUWC.  1 2 3 4 5 6 7 

42. O HUWC tem um significado muito pessoal para mim.  1 2 3 4 5 6 7 
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2.3 Intenção em sair da organização 

 

Di
sc

or
do

 
to

ta
lm

en
te

 

     

C
on

co
rd

o 
to

ta
lm
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te

 

43. Penso freqüentemente em deixar meu emprego atual.  1 2 3 4 5 6 7 

44. É muito provável que eu procure um emprego em outra 
organização. 

1 2 3 4 5 6 7 

45. É muito provável que eu deixe esta organização no próximo 
ano. 

1 2 3 4 5 6 7 

46. Se me fosse oferecido um trabalho em outro lugar com 
condições semelhantes, eu provavelmente aceitaria. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

SEÇÃO 3: EMPREGO E COMPORTAMENTOS NO TRABALHO 

 
Por favor, circule o número que indica com que freqüência 
(de nunca para sempre) estas declarações correspondem a 
sua situação. 
 

N
un

ca
 

 

À
s 

ve
ze

s 

 

Fr
eq

üe
nt

em
en

te
 

  
Se

m
pr

e 
 

47. Invisto muito mais esforços em meu trabalho do que o que é 
esperado de mim. 

1 2 3 4 5 6 7 

48. Participo das diferentes atividades sociais organizadas por 
meu setor ou pela organização. 

1 2 3 4 5 6 7 

49. Tento implementar soluções a fim de resolver os problemas 
organizacionais. 

1 2 3 4 5 6 7 

50. Ajudo a um colega que tem uma carga de trabalho pesada. 1 2 3 4 5 6 7 

51. Eu me envolvo na vida organizacional. 1 2 3 4 5 6 7 

52. Fora do hospital, falo positivamente sobre minha organização. 1 2 3 4 5 6 7 

53. Tento instituir novos métodos de trabalho que são mais 
efetivos para a organização. 

1 2 3 4 5 6 7 

54. Realizo voluntariamente algumas tarefas que não são parte 
da descrição do meu cargo.  

1 2 3 4 5 6 7 

55. Compareço a reuniões que não são obrigatórias, mas que são 
consideradas importantes para a organização. 

1 2 3 4 5 6 7 

56. Defendo minha organização quando outros servidores ou 
empregados a criticam. 

1 2 3 4 5 6 7 

57. Reservo um tempo para escutar os problemas e as 
preocupações de um colega. 

1 2 3 4 5 6 7 

58. Eu me recuso em participar de conversas com pessoas que 
criticam a organização. 

1 2 3 4 5 6 7 

59. Para ser mais efetivo, eu tento mudar a maneira como meu 
trabalho é executado. 

1 2 3 4 5 6 7 
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60. Ajudo um colega que tem um problema relacionado ao 
trabalho. 

1 2 3 4 5 6 7 

61. Realizo minhas tarefas de um modo excepcional, alcançando 
um nível de desempenho que vai além das expectativas da 
organização.  

1 2 3 4 5 6 7 

 

SEÇÃO 4: PRÁTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 
Por favor, circule o número que corresponde ao seu grau de concordância ou de 
discordância em cada das seguintes declarações. 
 
 
 4.1 Treinamento e práticas de desenvolvimento 

 

Di
sc

or
do

 
to
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en
te
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62. Os treinamentos oferecidos pela organização aos novos 
servidores e empregados são adequados.  

1 2 3 4 5 6 7 

63. Em nossa organização, várias atividades de desenvolvimento 
profissional estão disponíveis aos servidores e empregados 
(ex. treinamento, treinamento em serviço, etc). 

1 2 3 4 5 6 7 

64. Treinamentos realizados pelos servidores e empregados fora 
da organização são legalmente válidos (ex. cursos de 
aperfeiçoamento, acadêmicos ou diplomas profissionais) 

1 2 3 4 5 6 7 

65. Em nossa organização, temos acesso aos recursos 
necessários para melhorar nossas habilidades (ex. tempo, 
recursos financeiros, flexibilidade de horário de trabalho). 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 4.2 Práticas de compartilhamento da informação 

 

Di
sc
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do
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66. A organização normalmente pede a opinião dos servidores e 
empregados quando deseja adotar novas regras, 
procedimentos ou métodos relacionados à organização de 
trabalho.. 

1 2 3 4 5 6 7 

67. Em geral, a organização busca a colaboração dos servidores 
e empregados para ajudá-la a achar soluções para problemas 
que diretamente afetam o trabalho dos mesmos. 

1 2 3 4 5 6 7 

68. A organização estimula fortemente os servidores e 
empregados para comunicarem as novas idéias, visando 
melhorar os procedimentos da Instituição.  

1 2 3 4 5 6 7 

69. A organização proporciona aos seus servidores e 
empregados resposta oportuna àquelas decisões que os 
atingem ou que poderiam ter um impacto no trabalho por eles 
realizado. 

1 2 3 4 5 6 7 
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70. Os servidores e empregados são informados regularmente 
sobre os principais projetos em nossa organização (ex: 
investimentos, tecnologias novas). 

1 2 3 4 5 6 7 

71. Os servidores e empregados normalmente recebem respostas 
às suas sugestões. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
4.3 Práticas de reconhecimento não-monetário 

 

Di
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C
on

co
rd

o 
to

ta
lm

en
te

 

72. A organização geralmente parabeniza os servidores e 
empregados pelo trabalho bem feito.. 

1 2 3 4 5 6 7 

73. A organização normalmente reconhece os esforços extras 
que os servidores e empregados investiram no seu trabalho.. 

1 2 3 4 5 6 7 

74. As contribuições excepcionais dos servidores e empregadas 
são reconhecidas formalmente pela organização (ex: durante 
cerimônias ou reuniões, pelo relatório informativo da 
organização, através de cartas congratulatórias, com 
presentes). 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 4.4 Práticas de avaliação e de feedback sobre o desempenho 

Se não houver nenhum sistema de avaliação de desempenho 
em sua organização, por favor, circule N/A (0). N

/A
 

Di
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75. Os critérios nos quais meu desempenho é avaliado são 
relevantes. 

0 1 2 3 4 5 6 7 

76. Meu chefe usa informações relevantes para avaliar meu 
desempenho. 

0 1 2 3 4 5 6 7 

77. Meu chefe obtém informação precisa para avaliar meu 
desempenho. 

0 1 2 3 4 5 6 7 

78. Meu chefe explica a razão dos resultados da minha avaliação 
de desempenho. 

0 1 2 3 4 5 6 7 

79. Meu chefe considera as minhas reclamações sobre os 
resultados das avaliações de desempenho. 

0 1 2 3 4 5 6 7 

80. Durante minha avaliação de desempenho, meu chefe 
estabelece, junto comigo, os objetivos para o ano seguinte. 

0 1 2 3 4 5 6 7 

81. Durante minha avaliação de desempenho, meu chefe sugere 
maneiras para me ajudar a alcançar os objetivos que fixamos 
em conjunto. 

0 1 2 3 4 5 6 7 

82. Meu chefe freqüentemente observa meu desempenho. 0 1 2 3 4 5 6 7 

83. Meu chefe, regularmente, me proporciona feedback sobre o 
progresso que eu estou fazendo para a realização dos 
objetivos que haviam sido fixados para mim na minha última 
avaliação de desempenho. 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

 



 202

SEÇÃO 5: DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 
84. Sexo  

 a. Masculino 
 b. Feminino 

 

85. Faixa etária 

 a. Até 25 anos  
 b. De 26 a 30 anos  
 c. De 31 a 35 anos  
 d. De 36 a 40 anos  
 e. De 41 a 45 anos  
 f. Mais de 45 anos 

 

86. Qual é o grau educacional mais alto que você atingiu? 

 a. Ensino fundamental incompleto 
 b. Ensino fundamental completo 
 c. Ensino médio  
 d. Graduação  
 e. Especialização  
 f. Mestrado 
 g. Doutorado 

 

87. Qual é o seu vinculo com o HUWC? 

 a. Servidor público federal 
 b. Contratado SAMEAC 
 c. Funcionário de empresa terceirizada 
 d. Outro. Qual: 

 

88. Qual é o seu cargo no HUWC? 

 a. Auxiliar de Enfermagem 
 b. Médico 
 c. Enfermeiro 
 d. Técnico de Enfermagem 
 e. Cargo de apoio administrativo de nível médio. Qual: 
 f. Cargo técnico de nível médio. Qual: 
 g. Outro cargo de nível superior Qual? 
 h. Cargo de nível de apoio operacional. Qual: 
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89. Qual é o seu turno de trabalho no HUWC? 

 a. Manhã 
 b. Manhã e tarde 
 c. Tarde 
 d. Tarde e noite 
 e. Noite 
 f. Plantão 
 g. Outro. Qual: 

 

90. Qual é a sua carga horária semanal no HUWC? 

 a. 20 horas 
 b. 24 horas 
 c. 30 horas 
 d. 40 horas 
 e. Outro. Qual: 

 

91. Você exerce cargo de chefia?  

 a. Não 
 b. Cargo de Direção (CD) da UFC 
 c. Função Gratificada (FG) da UFC 
 d. Chefia informal (de serviços internos sem designação formal) 
 e. Outro. Qual: 

 

92. Há quanto tempo você atua neste cargo ou profissão? 

 a. Há menos de 1 ano 
 b. De 1 a 5 anos 
 c. De 6 a 10 anos 
 d. De 11 a 15 anos 
 e. De 16 a 20 anos 
 f. Mais de 20 anos 

 

93. Há quanto tempo você trabalha no HUWC? 

 a. Há menos de 1 ano 
 b. De 1 a 5 anos 
 c. De 6 a 10 anos 
 d. De 11 a 15 anos 
 e. De 16 a 20 anos 
 f. Mais de 20 anos 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

Título do Estudo: Estudo da Mobilização dos Recursos Humanos em um Hospital Universitário de uma 
Instituição Federal de Ensino Superior Brasileira 
Pesquisador responsável: Carlos Américo Barreira Pinto 
Telefones para contato: 88781966 / 33667345 / 32621413 
 

Prezado (a) Senhor (a), 
 Você está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa através das suas respostas às perguntas deste 

questionário de forma totalmente voluntária. 
 Antes de concordar em participar desta pesquisa e responder a este questionário, é muito importante 

que você compreenda as informações e instruções contidas neste documento. 
 O pesquisador responsável deverá responder a todas as suas dúvidas antes que você decida participar. 
 Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma penalidade. 

 
 
Objetivo do estudo: Estudar a influência das práticas de gestão de recursos humanos do HUWC nos 
comportamentos profissionais dos seus funcionários (UFC e celetistas).   
 

Procedimentos: sua participação nesta pesquisa dar-se-á de forma anônima, através de resposta a um 
questionário estruturado e não-identificado, de auto-respostas, a ser entregue a você, pessoalmente, no seu 
ambiente de trabalho.  
 

Custos: A participação no estudo não acarretará custos para você. 
 

Benefícios: esta pesquisa é de cunho científico, que trará um maior conhecimento sobre o tema abordado, 
sem benefícios diretos para você. 
 

Riscos: a resposta ao questionário não trará qualquer risco de ordem física, moral ou psíquica para você. 
 

Sigilo: Você não será identificado (a) em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. As 
informações fornecidas por você serão confidenciais e de conhecimento apenas do pesquisador responsável. 
 
 
Se houver qualquer dúvida em relação a esta pesquisa, você poderá telefonar para o Comitê de Ética em 
Pesquisa do HUWC (telefones: 3366.8589 / 8213). 
 

Agradecemos sua participação e colocamo-nos à sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 
 

Assinatura do Pesquisador responsável 
 
 
 

Declaro, por meio deste termo, que concordo em ser entrevistado (a) na pesquisa e afirmo que aceito 
participar, por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro e com a finalidade 
exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa, bem como fui informado (a) dos objetivos 
estritamente acadêmicos do estudo. 
 

Fortaleza, .......... de ................................................ de 2009. 
 

 
Assinatura do Sujeito da Pesquisa 
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