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RESUMO 

 

A percepção de suporte organizacional é definida como a percepção por parte do empregado de que 

a organização o valoriza e zela pelo seu bem-estar. Apesar da existência de instrumentos que mensuram o 

suporte organizacional, em estudos brasileiros êm utilizado a escala de percepção de suporte 

organizacional - EPSO, em função de suas qualidades psicométricas e pelo seu tamanho reduzido, 

contando apenas com 9 itens que mensuram o constructo de forma unidimensional. O presente estudo tem 

como objetivo avaliar a EPSO, em função do tempo de seviço, considerando o conteúdo, fidedignidade e 

consistência estrutural. Participaram do estudo 383 trabalhadores de diferentes empresas, de 18 a 61 anos; 

59% eram sujeitos do sexo feminino e 38% com uma renda econômica de 1.000,00 a 2.000,00 reais; todos 

da cidade de João Pessoa –PB. Eles responderam, além da escala de percepção de suporte organizacional, 

questões referentes a dados sócio-demográficos. Os resultados obtidos nos procedimentos de análise 

fatorial confirmatória comprovaram as qualidades psicométricas da EPSO; no que diz respeito ao tempo 

de serviço, os resultados não foram significativos.  

 

Palavras-chave: Percepção de suporte organizacional, análise fatorial confirmatória, escala 

psicométrica. 
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INTRODUÇÃO 

 

O suporte organizacional tem sido um construto psicológico importante para a área da 

psicologia do trabalho e das organizações; a avaliação deste construto tem o objetivo de mensurar 

a percepção do trabalhador a cerca das medidas adotadas pela organização em que trabalho no 

que se refere ao seu bem-estar; o interesse no construto do suporte organizacional se deve a as 

observações de relações positivas desta variável com o desempenho no trabalho, comportamentos 

de cidadania organizacional, criatividade e inovação e desenvolvimento de uma crença global em 

relação ao grau em que a organização o valoriza e cuida de bem-estar do empregado; gerando, 

com isso, uma perspectiva prognóstica em relação a dinâmica humana organização-trabalho-

trabalhador (Oliveira-Castro, Pilati &, Borges-Andrade, 1999; Aselage &, Eisenberger, 2003; 

Jawahar &, Hemmasi, 2006; Tamayo &, Abbad, 2006; Byrne &, Hochwarter, 2008; Dawley, 

Andrews  &,  Bucklew, 2008; Richardson et al, 2008; Santos, 2012). 

Com isso, o suporte organizacional é uma forma de contrato psicológico baseado em 

expectativas de troca e benefícios mútuos que são estabelecidos pelo trabalhador com a sua 

organização (Paschoal, 2008); de acordo com Oliveira-Castro, Pilati e Borges-Andrade (1999), 

para que tal construto se estruture na dinâmica empresa-funcionário, faz-se necessário a 

existência de expectativas de reciprocidade nas interações entre indivíduo e organização; se por 

um lado, a organização tem obrigações que são legais, morais e financeiras com seus membros, 

por outro lado, o trabalhador, deverá apresentar um bom desempenho, bem como, ter o dever da 

lealdade e comprometido com a organização, estabelecendo trocas e benefícios mútuos. 

Na década de 80, Eisenberger et all. (1986) desenvolve um instrumento para avaliar a 

percepção de suporte organizacional, isto é, este autor, buscava mensurar, em termos do grau de 

concordância, o quanto eles percebem que a organização retribui ao seu esforço de trabalho; foi 

então, que Siqueira e cols. (2008), focando novos procedimentos estatísticos (por exemplo, a 

análise fatorial exploratória) observou indicadores psicométricos de confiabilidade (tanta do alfa 

quanto na correlação item-total) que estiveram de acordo com a literatura estatística. Desta 

forma, Siqueira e cols. (2008), vai mais além, conceitualmente, ao enfatizar a qualidade da escala 

em questão: a percepção de suporte organizacional aponta em direção da avaliação da percepção 

do trabalhador em relação a extensão que a empresa, a qual o emprega, se preocupa com a 

promoção de seu bem-estar. 

   

Apesar da qualidade e significância dos resultados observados por Siqueira et all., (2008), 

tanto conceitual quanto empiricamente, foi que Formiga, Fleury e Souza (2013), orientando-se 

pelo estudo do autor supracitado, realizaram uma análise fatorial confirmatória verificar a 
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estrutura fatorial da escala; esses autores, salientavam as seguintes condições para que tal calculo 

foi feito: a análise exploratória concentra-se apenas nos dados obtidos e desconsidera um modelo 

teórico fixo que oriente a extração das dimensões latentes; na análise exploratória, não se permite 

qualquer indicação sobre a bondade de ajuste para o modelo que se propõem. Assim sendo, 

efetuado a análise fatorial confirmatória, Formiga et all. (2013), confirmaram a estrutura 

unifatorial, a qual apresentou indicadores psicometricos aceitos pela literatura, forneceu uma 

maior robustez na análise e interpretação do modelo teórico (Hair, Anderson, Tatham & Black, 

2005). 

Considerando que a escala de percepção de suporte organizacional, seja no estudo 

exploratório desenvolvido por Siqueira et all., (2008), seja, no estudo confirmatório realizado por 

Formiga, Fleury e Souza (2013), ambos, revelaram indicadores estatísticos seguros, garantindo 

uma medida administrada em trabalhadores; desta forma, no presente estudo optou-se em avaliar, 

com uma nova amostra de trabalhadores, a consistência fatorial e interna desta escala.  

 

MÉTODO 

 

Participantes 

O estudo foi composto por uma amostra de 383 trabalhadores de diferentes empresas, de 18 

a 61 anos; 59% eram sujeitos do sexo feminino e 38% com uma renda econômica de 1.000,00 a 

2.000,00 reais. Em relação ao tempo de serviço observou-se que os respondentes tinha de 1 mês a 

36 anos de trabalho. Esta amostra é não probabilística, podendo ser definida como intencional, 

pois foi considerada a pessoa que, consultada, dispusera-se a colaborar respondendo o 

questionário a ela apresentado.  

 

Instrumento 

Escala de Percepção de Suporte Organizacional – EPSO: trata-se de um instrumento 

desenvolvido por Eisenberger et al. (1986) em sua forma completa é composta por 36 itens e 17 

itens em formato reduzido; no Brasil, Siqueira et al. (2008) teve objetivo realizar um estudo de 

validação e adaptação do instrumento para medir semelhante construto tendo como foco avaliar a 

percepção do trabalhador sobre a extensão em que a empresa que o emprega se preocupa com a 

promoção de seu bem-estar. 

A presente escala, de acordo com Siqueira et al. (2008), é composta por 9 itens, a qual 

explicou 55% da amostra estudada; este autor observou correlações itens-fator acima de 0,40 e 

um alfa (α) de Cronbach de 0,86. Seguindo a direção teórico-metodológica, proposta pelo autor 

supracitado, foi que Formiga, Fleury e Souza (2013), através de uma análise fatorial 
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confirmatória resolveram avaliar a estrutura fatorial da escala e observaram indicadores 

psicométricos que ratificaram a organização item-fator da escala em questão. 

Além da EPSO, questões no qual informavam sobre variáveis como sexo, idade, tempo de 

serviço fazia parte do questionário. 

 

Procedimentos 

Todos os procedimentos adotados nesta pesquisa seguiram as orientações previstas na 

Resolução 196/96 do CNS e na Resolução 016/2000 do Conselho Federal de Psicologia. 

 

Administração 

Procurou-se definir um procedimento padrão, científico e ético, que consistia em aplicar a 

Escala da percepção do suporte organizacional – EPSO, coletiva ou individualmente nas 

empresas da cidade de João Pessoa - PB. Colaboradores com experiência ficaram responsáveis 

pela coleta dos dados, os quais se apresentavam nas empresas como interessados em conhecer as 

opiniões e os comportamentos das pessoas sobre as situações apresentadas nos instrumentos. 

Solicitou-se a colaboração voluntária das pessoas no sentido de responderem um 

questionário breve e após estarem cientes das condições de participação na pesquisa, assinar 

termo de consentimento. Foi-lhes dito que não havia resposta certa ou errada, e que 

respondessem individualmente, a todos era assegurado o anonimato das suas respostas 

informando que estas seriam tratadas em seu conjunto.  

Apesar de se tratar de um instrumento auto-aplicável, contando com as instruções 

necessárias para que possam ser respondidos, os colaboradores na aplicação estiveram presentes 

durante toda a aplicação para retirar eventuais dúvidas ou realizar esclarecimentos que se 

fizessem indispensáveis. Um tempo médio de 30 minutos foram suficientes para concluir essa 

atividade.  

Quanto à análise dos dados, a partir do estudo de  Siqueira et al. (2008), bem como, de 

Formiga, Fleury e Souza (2013), os quais comprovaram o modelo unidimensional que mensura 

da percepção organizacional, além de realizar as estatísticas descritivas, correlações de Pearson e 

alfa de Cronbach, efetuou-se também, uma analise fatorial confirmatória, para esta, considerou-

se a matriz de covariâncias, adotando o estimador ML (Maximum Likelihood) e os seguintes 

índices de qualidade de ajuste: O χ² (qui-quadrado) testa a probabilidade de o modelo teórico se 

ajustar aos dados; quanto maior este valor, pior o ajustamento. Tal índice tem sido pouco 

empregado na literatura, sendo mais comum considerar sua razão em relação aos graus de 

liberdade (χ²/g.l.). Neste caso, valores até 3 indicam um ajustamento adequado; Raiz Quadrada 

Média Residual (RMR), que indica o ajustamento do modelo teórico aos dados, na medida em 
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que a diferença entre os dois se aproxima de zero; O Goodness-of-Fit Index (GFI) e o Adjusted 

Goodness-of-Fit Index (AGFI) são análogos ao R² em regressão múltipla. Portanto, indicam a 

proporção de variância–covariância nos dados explicada pelo modelo. Estes variam de 0 a 1, com 

valores na casa dos 0,80 e 0,90, ou superior, indicando um ajustamento satisfatório; a Root-

Mean-Square Error of Approximation (RMSEA), com seu intervalo de confiança de 90% 

(IC90%), é considerado um indicador de “maldade” de ajuste, isto é, valores altos indicam um 

modelo não ajustado. Assume-se como ideal que o RMSEA se situe entre 0,05 e 0,08, aceitando-

se valores de até 0,10; o Comparative Fit Index (CFI) -   compara de forma geral o modelo 

estimado e o modelo nulo, considerando valores mais próximos de um como indicadores de 

ajustamento satisfatório; Tucker-Lewis Index (TLI), apresenta uma medida de parcimônia entre 

os índices do modelo proposto e do modelo nulo. Varia de zero a um, com índice aceitável acima 

de 0,90 (Joreskög & Sörbom, 1989; Kelloway, 1998; Garson, 2003; Hair, Anderson, Tatham & 

Black, 2005; Bilich, Silva & Ramos, 2006). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A fim de atender ao objetivo principal do presente estudo, tomou-se o modelo fatorial 

hipotetizado por Siqueira et al. (2008) e confirmado por Formiga, Fleury e Souza (2013). Sendo 

assim, pretendeu-se comprovar a organização item-fator observado pelos autores supracitados.  

Para isso, efetuou-se uma análise de conteúdo que tinha o objetivo de verificar a 

representatividade comportamento-domínio do suporte organizacional (isto é, sistematicamente, 

busca-se verificar se a relação teórica do teste e as situações especificadas nos itens representam 

os aspectos esperados) (Cunha, 1994; Pasquali, 2003). No gráfico 1, é possível observar a relação 

positiva entre os itens e a pontuação total da EPSO; estas revelaram não haver problema em 

relação ao conteúdo e medida da escala avaliada na percepção dos trabalhadores, sendo todas 

significativas a um p < 0,05; assim, no referido gráfico, destaca-se as relações com escores acima 

de 0,50 associadas a pontuação total dos itens da escala. 
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Gráfico 1: Representação gráfica da correlação itens-pontuação total da EPSO. 

 

 

Observando que não houve problema na representatividade do conteúdo da escala em 

questão, partiu-se para verificar a fidedignidade do construto; para isto, realizou-se o calculo do 

alfa de Crombach e observou que ele foi superior a 0,70 (α = 0,85), bem como, os alfas com o 

item excluído variou de 0,80 a 0,84. A partir desses resultados é possível salientar que a medida 

do suporte organizacional é consistência, buscando então, avaliar a acurácia da estrutura 

unifatorial desta escala. 

Com isso, deixando livre as covariâncias (phi, φ) observou-se que os indicadores de 

qualidade de ajuste para o modelo proposto pretendido estiveram próximos as recomendações 

apresentadas na literatura (Byrne, 1989; Tabachnick & Fidell, 1996; Van De Vijver & Leung, 

1997). Com base nas análises, o modelo unifatorial apresentou indicadores estatísticos que 

justificam que a escala é consistente e acurada em sua estrutura fatorial [χ
2
/gl = 1.48, RMR = 

0.04, GFI = 0.98, AGFI = 0.96, CFI = 0.99, TLI = 0.98, RMSEA (90%IC) = 0.03 (0.01-0.06)].  

Sendo assim, confirma-se a proposta fatorial sugerida por Siqueira et al. (2001) e 

corroborada por Formiga, Fleury e Souza (2013), tendo neste estudo, também, encontrado 

indicadores psicométricos que estiveram tanto de acordo com o exigido na literatura estatística 

(Byrne, 1989; Tabachnick & Fidell, 1996; Van De Vijver & Leung, 1997) quanto convergentes 

aos achados nos estudos supracitados. Vale destacar que todas as saturações (Lambdas, λ) 

estiveram dentro do intervalo esperado |0 - 1| revelando que o modelo fatorial não tem problemas 

de estimação para esta escala de medida; além disso, elas foram estatisticamente diferentes de 

zero (t > 1,96, p < 0,05) comprovando a avaliação do suporte organizacional, em termos da 
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percepção do trabalhador sobre a extensão em que a empresa que o emprega se preocupa com a 

promoção de seu bem-estar.  

Com a estrutura fatorial comprovada para uma amostra de trabalhadores brasileiros, uma 

análise de variância (Anova one-way) com o objetivo de avaliar as diferenças entre as pontuações 

médias das respostas dos sujeitos em função do tempo de serviço (os quais, categorizados em um 

ano de trabalho, dois anos, três anos e mais de cinco anos); considerando as variáveis destacadas 

acima, observou-se que os resultados não foram significativos, isto é, não existe variação na 

percepção do suporte organizacional em função do tempo de serviço. Concretamente, os 

trabalhadores não percebem que exista uma preocupação da empresa com a promoção de seu 

bem-estar. 

De forma geral, pretendeu-se contribuir para a evidência psicométrica da escala de suporte 

organizacional em uma amostra de trabalhadores, a qual, averiguar a percepção do empregado 

em torno de ações que resultariam em benefícios ou prejuízos para eles; esta revelou 

confiabilidade no conteúdo e na fatorialização dos itens, tanto com base nos alfas quanto na 

análise confirmatória em outro contexto brasileiro. Apontar em direção de fidedignidade de uma 

escala, não se trata, apenas, de relatar a segurança psicométrica de um instrumento de medida 

psicológica, mas, busca-se avaliar, geo-política e em amostras a robustez da medida de um 

construto, neste caso, do suporte organizacional.  

Este estudo, ao considerar os resultados apresentados, poderá ser empregado em áreas de 

estudo que cooperam com a psicologia, por exemplo: educação, assistência social, administração, 

entre outros. Mas, apesar das evidências obtidas, que ratificam as qualidades psicométricas da 

EPSO para a investigação da percepção de suporte organizacional em trabalhadores em função 

do tempo de serviço, reflete-se a respeito de futuros estudos, os quais deveram salientar o 

contexto organizacional, classe social e gênero, renda econômica e cargo ocupado. 
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