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RESUMO 

 

Na área do estudo das organizações é possível observar o quanto vem surgindo pesquisas que 

se centram em pesquisas sobre o desenvolvimento de estratégias para gestão de pessoas, os quais, 

tem seu foco na avaliação preditiva na relação trabalho-emprego-produtividade, influenciado o 

trabalhador para procura de oportunidades reais entre funcionalidade-produtividade nas 

organizações. O presente estudo tem como objetivo verificar a relação entre suporte organizacional 

e expectativa de futuro em trabalhadores brasileiros. Participaram da pesquisa 214 trabalhadores, 

homens e mulheres, de 19 a 61 anos, de empresas publicas e privadas da cidade do João Pessoa – 

PB. Os trabalhadores responderam a escala de percepção de suporte organizacional e de 

expectativa de futuro, bem como, perguntas de caracterização sócio-demográfica (por exemplo, 

sexo, idade, tempo de trabalho e empresa em que trabalha). Através de uma correlação de Pearson, 

observou-se uma relação positiva entre suporte organizacional e expectativa de futuro (bem como, 

houve relação também, com as dimensões da expectativa pelas melhores condições da sociedade, 

o sucesso profissional e financeiro); a dimensão realização pessoal da expectativa de futuro, não 

teve correlação significativo. De forma geral, considerando tais resultados, é possível salientar que 

o desenvolvimento de uma organização poderá contribuir para os seus funcionários uma 

expectativa de futuro que possa gerar melhor funcionamento na sua vida social e pessoal.  
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INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais, as organizações têm investido em treinamentos que promovem o 

delineamento de práticas profissionais eficientes para a busca do sucesso organizacional, já que as 

capacitações possuem relações significativas com o compromisso organizacional e à 

empregabilidade (Ling, Qing, & Shen, 2014). No entanto, com a dinamicidade do mercado, os 

gestores vêm encontrando dificuldades para lidar com questões cada vez mais subjetivas do ser 

profissional construídas a partir da relação organização-trabalhador, que acaba influenciando na 

atuação e no desempenho dos funcionários dentro da empresa (Formiga, Freire, Batista & Estevam, 

2017; Scorsolini-Comin, Inocente & Miura, 2012; Tamayo & Paschoal, 2003; Tractenberg, 1999).  

Dado o atual contexto, a gestão de pessoas vem transformando suas práticas, inserindo ações 

que possam conscientizar os gestores da importância sobre a compreensão de aspectos intrínsecos 

do trabalhador, relacionados a emoção, os sentimentos, o prazer, a satisfação, os sonhos, a 

criatividade e a intuição do trabalhador (Moreno, 2002). Para isso, vem sendo incentivado que as 

gestões foquem mais na compreensão e aperfeiçoamento do profissional do que na constante 

rotatividade quanto critério da busca incansável do profissional ideal para execução de tarefas 

específicas (Borges-Andrade, Abbad & Mourão, 2006; Zanelli, Borges-Andrade & Bastos, 2004).  

 Os estudos organizacionais têm se centrado cada vez mais em reflexões acerca do 

desenvolvimento de estratégias para gestão, tendo como objetivo, avaliar de forma preditiva a 

relação trabalho-emprego-produtividade, estimulando o trabalhador na busca de oportunidades 

reais e justas entre funcionalidade-produtividade (Formiga, Fleury & Souza, 2014; Puente-Palacios 

& Peixoto, 2015). Assim, frente ao contexto exigente do mercado, o funcionário pode compreender 

e se adaptar facilmente a mudanças organizacionais, influenciando na aceitação de novas normas 

e comportamentos na empresa (Bercovitz & Feldman, 2008; Clegg, Kornberger & Pitsis, 2011).   

A medida de suporte organizacional caracteriza-se como constructo mediador da relação 

organização-trabalho-individuo, já que segundo Fandiño, Formiga, Meneses e Souza (2016), avalia 
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a percepção do trabalhador acerca das medidas adotadas pela organização em torno do bem-estar 

do funcionário. Essas medidas estão relacionadas a frequência, intensidade e sinceridade sobre as 

ações de reconhecimento e valorização que a organização realiza acerca da atuação do trabalhador, 

seja em forma de aprovação, elogio, recursos financeiros ou representação social (Oliveira-Castro, 

Pilati & Borges-Andrade, 1999).  

Segundo Formiga, Fleury e Souza (2014), tal construto representa uma espécie de contrato 

psicológico que tem função, estrutura e organização nas expectativas de troca e benefícios mútuos 

que são estabelecidos pelo trabalhador com a organização que atua, destacando, com isso, as 

expectativas de reciprocidade nas interações entre indivíduo e organização (Chong, White & 

Prybutok, 2001; Oliveira-Castro, Pilati & Borges-Andrade, 1999; Paschoal, 2008). Em termos 

mais específicos, a organização, possui ‘obrigações’ legais, morais e financeiras com os 

trabalhadores e, provavelmente, devido a tais responsabilidades, o funcionário pode se sentir 

obrigado a apresentar bom desempenho e reconhecer o dever de ser leal e comprometido com a 

organização, fazendo com que trabalhador-organização estabeleça trocas e benefícios mútuos para 

ambos. É neste contexto, que, trabalhadores reconhecem a existência de um suporte organizacional 

justo, em que provavelmente, teria melhor expectativa em relação ao seu futuro econômico, social 

e pessoal. 

 O estudo de Mishra (2014) define que o suporte organizacional pode influenciar na 

expressividade das emoções dos funcionários, intervindo em aspectos relacionados a satisfação no 

trabalho, e também no atendimento ao cliente (Wikhamn, Hall, 2014). Além disso, estudos recentes 

apontam que o constructo apresenta relações significativas com temáticas organizacionais 

diversificadas, associadas a afetividade positiva, motivação intrínseca e auto-eficácia (Karatepe, 

2015); mudança organizacional (Al-Hussami; Hammad; Alsoleihat, 2018); bem-estar no trabalho 

(Estivalete; Andrade; Faller; Stefanan & Souza, 2016); redução de conflitos trabalho-família 

(Ibrahim; Marri, 2015); gestão do conhecimento (Burmeister; Deller, 2016); comprometimento 

organizacional (Fernandes, Siqueira & Vieira, 2014; Celep; Yilmazturk, 2012). 

Atualmente, pensar e planejar-se para o futuro tem sido considerada uma das principais 

atitudes do trabalhador frente ao contexto social incerto que se instaura. Seginer (2009) define 

expectativa de futuro como projeções que as pessoas fazem a respeito dos planos, aspirações e 

medos em relação a vários domínios da vida, seja num futuro próximo ou distante. Assim, 

caracteriza-se como um planejamento de curto, médio ou longo-prazo formulado a partir dos 

objetivos e metas que o indivíduo pretende alcançar, seja de cunho pessoal, profissional ou social 

(Nurmi, 2005; Seginer, 2009).   

Para Vieira, Chinelli, D'Ávila, Fortes, & David (2017) a análise das expectativas de futuro 

deve considerar o que se denomina como campo de possibilidades, o que significa privilegiar a 

inserção social dos trabalhadores, que torna factível a construção de um projeto de vida. No cenário 
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organizacional, a expectativa de futuro pode estar relacionada a diversos aspectos, referentes a 

status social, sucesso profissional e financeiro, satisfação pessoal, familiar (Souza, Pereira, Funck 

& Formiga, 2013).   

Desta forma, esta perspectiva teórica tem sido uma variável importante nos estudos 

psicológicos, sociais e psicossociais, pois, considera-se que as pessoas, não ajam no vazio, mas, 

com base em alguma previsibilidade do evento que virá, seja para efeito de controle do 

comportamento seja para investimento de tempo, intensidade e frequência de uma experiência 

vivente. Esse fato se deve por que, provavelmente, uma ‘imagem’ que se faz do futuro, termina 

por influenciar o comportamento de indivíduos e grupos no presente, isto é, a crença ou expectativa 

de futuro é a internalização da esperança e do otimismo sobre possíveis resultados (Aspinwall, 

2006; Catalano et al., 2004; Günther & Günther, 1998;  Robbins & Bryan, 2004; Sulimani-Aidan 

& Benbenishty, 2011). 

Com isso, o presente estudo tem como objetivo principal verificar a influência do suporte 

organizacional na expectativa de futuro em trabalhadores de distintas organizações. Sendo assim, 

vendo a importância de ambos os construtos na área da psicologia organizacional e na 

administração, fez-se uma recente consulta nos sites de busca associando as palavras-chaves (por 

exemplo: suporte organizacional, expectativa de futuro e trabalhadores; organizações, trabalho, 

suporte e expectativa; sociedade, organização, suporte, expectativa e trabalho), em que não foi 

encontrado estudos que contemplassem a relação entre as variáveis aqui propostas. Dessa forma, 

o estudo justifica-se devido a sua originalidade para o viés acadêmico e profissional. Espera-se que 

o suporte organizacional se relacione, positivamente, com a expectativa de futuro, bem como, 

ambos os construtos se diferenciem entre eles, quando isolar as amostras de empresas públicas e 

privadas. 

 

MÉTODO 

 

Amostra 

O estudo foi composto por uma amostra de 214 sujeitos, de 19 a 61 anos, os quais 32% 

pertenciam a empresas publicas e 68% de empresas privadas da cidade do João Pessoa – PB, 57% 

eram o sexo feminino, com 25% da amostra tendo 2 anos de trabalhos, numa frequência que variou 

de 1 a 30 anos, os demais anos de trabalhado revelaram frequências menores e, por fim, 38% 

ganhavam acima de 2.500,00 reais. Esta amostra é não probabilística, podendo ser definida como 

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

questionário que era apresentado seja no seu espaço de trabalho, quando visitado, seja nas salas de 

aulas quando permitido pelos responsáveis das instituições de ensino superior; teve como critério 
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de inclusão aqueles respondentes com idade acima d 18 anos e que trabalhavam com carteira 

assinada.  

Para estabelecer a significância da amostra, utilizou o pacote estatístico G Power 3.1, o qual, 

trata-se de um software destinado a calcular o poder estatístico - o teste de hipótese, tendo como 

base, não apenas o ‘n’ necessário para a pesquisa, mas, também, o tipo de cálculo a ser realizado 

(Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007). Para a coleta de dados deste estudo, considerando uma 

probabilidade de 95% (p < 0,05), magnitude do efeito amostral (r  0,50) e um padrão de poder 

hipotético (π  0,80); a amostra especificada revelou-se suficiente e significativa (tendo como 

indicadores: t  1,98; π  0,99; p < 0,05). 

Na análise da Multicolinearidade, as correlações entre as variáveis alvo deste estudo 

permaneceram dentro dos parâmetros definidos por Tabachnick e Fidell (2001), ou seja, com r ≤ 

0,90, não havendo, portanto, multicolinearidade entre elas; no que se refere aos dados omissos, 

estes, estiveram abaixo do percentual de 5% definido por Tabachnick e Fidell (2001), podendo 

com isso, serem substituídos pela média dos dados da amostra. 

 

Instrumentos 

Os sujeitos responderam os seguintes instrumentos: 

- Escala de Percepção de Suporte Organizacional – EPSO: trata-se de uma medida, é 

composto por 9 itens, foi originalmente desenvolvida por Eisenberger et al. (1986) e validada para 

população brasileira por Siqueira (1995). A presente escala é voltada para a avaliação da percepção 

do sujeito no que se diz respeito o quanto a empresa se preocupa com o bem-estar do empregado.  

No estudo de Siqueira (1995), o instrumento apresentou um alfa de 0,86, revelando uma 

consistência interna na mensuração do construto. O sujeito deveria indicar sua resposta, marcando 

com um X ou um círculo, em uma escala de sete pontos que variava de 1 = discordo totalmente, 2 

= discordo moderadamente, 3 = discordo levemente, 4 = nem concordo, nem discordo, 5 = 

concordo levemente, 6 = concordo moderadamente e 7 = concordo totalmente.  

No Brasil, um estudo desenvolvido por Formiga, Fleury e Souza (2014), utilizando a análise 

fatorial confirmatória, com o objetivo de avaliar a organização da estrutura fatorial da EPSO com 

amostras de trabalhadores de organizações publicas e privadas, observaram indicadores 

psicométricos confiáveis (²/gl = 1,42, RMR = 0,02, GFI = 0,99, AGFI = 0,97, CFI = 0,99, TLI = 

0,99 e RMSEA = 0,03), os quais, confirmam a estrutura unifatorial da EPSO, previamente, 

proposta por Siqueira (1995).  

- Escala de expectativa de futuro – EEF: Trata-se de uma escala adaptada e validada por 

Souza, Pereira, Funk e Formiga (2013) para o contexto brasileiro, a qual, tanto na análise 
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exploratória quanto na confirmatória, revelou indicadores psicométricos satisfatórios e que 

estavam de acordo com o padrão psicométrico exigido pela literatura estatística; a mesma é 

composta por 18 itens distribuídos em três fatores: melhores condições da sociedade (MCS) [por 

exemplo, estarei muito bem de saúde; Serei orgulhoso de mim mesmo por ter lutado e vencido na 

vida; etc.]; sucesso profissional e financeiro (SPF) [por exemplo, estarei realizado 

profissionalmente; Terei dificuldades em obter um emprego digno, etc.] e realização pessoal (RP) 

[por exemplo, as pessoas terão maior possibilidade de realizar seus sonhos, Terei a certeza de que 

minha vida é um fracasso, etc.]. A presente escala tinha o objetivo de avaliar quais as expectativas 

que o respondente tem em relação aos planos, aspirações e medos em relação a vários domínios da 

vida em um futuro próximo ou distante; este deveria indicar a sua resposta em uma escala do tipo 

Likert variando de 1 = totalmente ruim, 2 = em parte será ruim, 3 = Nem será ruim e nem será bom, 

4 = Em parte será bom, 5 = totalmente bom.  

É preciso salientar que a presente escala ainda não havia sido administrada em amostra de 

trabalhadores de instituições publicas e privadas; no estudo desenvolvido por Formiga, Fleury e 

Souza (2015) esta escala apresentou uma organização trifatorial com indicadores psicométricos 

que garantiram a sua consistência (χ2/gl = 1.42, RMR = 0.02, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, CFI = 

0.99, TLI = 0.98, RMSEA (90%IC) = 0.03 (0.010.04), CAIC = 889.15 e ECVI = 0.55). Tendo em 

vista a orientação fatorial do respectivo construto, optou-se por verificar, através da análise fatorial 

confirmatória, a adequabilidade teórica e psicométrica desta medida na respectiva amostra; esta, 

revelou indicadores confiáveis, condição que garantiu a medida da expectativa de futuro em 

trabalhadores (χ2/gl = 2,57, GFI = 0.95, AGFI = 0.97, CFI = 0.98, TLI = 0.97, RMSEA (90%IC) 

= 0.05). 

Caracterização Sócio-Demográfica. Foram elaboradas perguntas que contribuíram para 

caracterizar os participantes deste estudo (por exemplo, sexo, idade, tempo de trabalho e empresa 

em que trabalha), bem como, realizar um controle estatístico de algum atributo que possa interferir 

diretamente nos seus resultados.  

 

Procedimentos 

Todos os procedimentos adotados nesta pesquisa seguiram as orientações previstas na 

Resolução 196/96 do CNS e da Resolução 016/2012 do Conselho Federal de e Psicologia. 

 

Administração 

Para a aplicação do instrumento, os responsáveis pela coleta dos dados visitaram as empresas 

e instituições de ensino superior na cidade de João Pessoa-PB; nas empresas falava-se diretamente 
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com os diretores ou responsáveis diretos dos funcionários e nas instituições com os coordenadores 

e professores responsáveis pela aula, procurando obter sua autorização para ocupar um período do 

seu trabalho ou aula aplicar os questionários. Sendo autorizado, os responsáveis foram contatados, 

expondo sumariamente os objetivos da pesquisa, solicitando sua participação voluntária. Para isso, 

foi-lhes dito que não havia resposta certa ou errada e que mesmo necessitando uma resposta 

individual, estes não deveriam se ver obrigados em respondê-los podendo desistir a qual momento 

seja quanto tivesse o instrumento em suas mãos ou ao iniciar sua leitura, ou outro eventual 

condição; em qualquer um desses eventos, não haveria problema da desistência do respondente.  

A todos era assegurado o anonimato das suas respostas e que estas seriam tratadas em seu 

conjunto estatisticamente; apesar do questionário ser auto-aplicável, contando com as instruções 

necessárias para que possam ser respondidos, os colaboradores estiveram presentes durante toda a 

aplicação para retirar eventuais dúvidas ou realizar esclarecimentos que se fizessem 

indispensáveis, não interferindo na lógica e compreensão das respostas dos respondentes. Em cada 

empresa um único aplicador, previamente treinado, esteve presente no local, apresentando os 

instrumentos, solucionando eventuais dúvidas e conferindo a qualidade geral das respostas 

emitidas pelos respondentes.  

No que se refere à análise dos dados desta pesquisa, utilizou-se a versão 21.0 do pacote 

estatístico SPSS para Windows. Foram computadas estatísticas descritivas (tendência central e 

dispersão), correlações de Pearson e Análise de variância (ANOVA one-way). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Finalizado a coleta de dados, procurou-se atender ao objetivo principal do estudo; a titulo 

lembrança do leitor, procurou-se avaliar a relação entre as variáveis do suporte organizacional e 

expectativa de futuro em uma amostra de trabalhadores. Para isso, realizou-se uma correlação de 

Pearson (r) entre as variáveis; os resultados foram os seguintes: na tabela 1, pode-se observar a 

relação positiva entre suporte e a expectativa pelas melhores condições da sociedade, o sucesso 

profissional e financeiro e a expectativa de futuro como um todo; no que se refere a realização 

pessoal, não houve resultado significativo. 
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Tabela 1: Correlação de Pearson (r) entre o suporte organizacional e expectativa de futuro 

em trabalhadores de distintas organizações 

 

 

 

Variável 

independente 

Variável dependente 

Expectativa de futuro 

Melhores 

condições da 

sociedade 

Sucesso 

profissional e 

financeiro 

Realização 

pessoal 

Expectativa de 

futuro 

(pontuação 

total) 

Suporte 

organizacional 

0,30* 0,33* 0,11 0,36* 

Notas: * p < 0,001 

  

Observado o resultado geral, optou-se por avaliar as relações das mesmas variáveis isolando 

amostra por organização de trabalho; assim, realizou-se, também, o calculo de correlação de 

Pearson, tendo os seguintes resultados: para a amostra da organização publica, apenas as 

dimensões sucesso profissional e realização pessoal, bem como, expectativa de futuro geral, 

relacionou-se positivamente ao suporte organizacional; por outro lado, com a amostra da empresa 

privada, o suporte organizacional relacionou-se com expectativa de melhores condições da 

sociedade, sucesso profissional e expectativa de futuro geral. 

 

Tabela 2: Correlação de Pearson (r) entre o suporte organizacional e expectativa de futuro 

em por especificidade do tipo organizacional 

 

 

 

Suporte 

organizacional 

Variável dependente 

Expectativa de futuro 

Melhores 

condições da 

sociedade 

Sucesso 

profissional e 

financeiro 

Realização 

pessoal 

Expectativa de 

futuro 

(pontuação 

total) 

Empresa Publica 0,17 0,32* 0,34* 0,37* 

Empresa Privada 0,32* 0,39* 0,06 0,34* 

Notas: * p < 0,001 

 

Respondido ao objetivo principal, realizou-se uma Análise multivariada (Anova, associada 

ao teste post-hoc de Sheffé, com o objetivo de avaliar as diferenças nas pontuações médias nas 

variáveis dependentes (sexo, idade e tipo de organização) versus independente (percepção do 

suporte organizacional e expectativa de futuro); é preciso destacar que as variáveis independentes, 
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correspondente ao somatório dos itens de cada teste, foi dividida em 2 categorias (baixo e alto), 

tendo em conta a análise de quartis. 

Em relação ao suporte organizacional, observaram-se resultados significativos no efeito 

principal na variável tipo organizacional; nesta variável, houve maior pontuação média para os 

sujeitos da organização publica do que para a organização privada  (ver tabela 3). 

 

Tabela 3: Analise multivariada da variável do suporte organizacional em função da combinação 

das variáveis sexo, idade e tipo de organização 

 

                    Suporte Organizacional        Estatística 

Variáveis  Média  dp     IC 95%     F                p < 

Pub   30,74  0,74 29,38-32,21 

Tipo               6,74      0,01 

Organ.              

 Priv  28,46  0,48 27,52-29,39    

Notas: Pub = organização publica, Priv = organização privada. Tipo Organ. = Tipo de Organização. 

 

  

Realizou-se também, uma análise de variância para a variável expectativa de futuro em 

função das variáveis sexo, idade e tipo de organização; os resultados revelaram que os homens 

mais novos tiveram escores médios mais alto do que os demais, bem como, sujeitos mais novos da 

organização publica, também, tiveram escores superiores (ver tabela 4). 
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Tabela 4: Analise multivariada da variável expectativa de futuro em função da combinação das 

variáveis sexo, idade e tipo de organização. 

 

                    Expectativa de Futuro          Estatística 

Variáveis  Média  dp     IC 95%     F                p < 

 <30a 69,05  1,42 66,25-71,85 

H     

   >30a 64,09  1,20 61,72-66.47         4,75        0,05 

   

   <30a 66,79  1,44 63,95-69,62 

 M   

 

  >30a 67,48  1,08 65,34-69,61 

 

 <30a 70,44  1,80 66,89-74,00 

Pub    

  >30a 65,63  1,23 65,90-71,86        

             4,61      0,05 

  <30a 65,39  0,92 63,59-67,20 

 Priv   

  >30a 66,04  1,06 63,95-68,12 

  

Notas: H = homem, M = mulher, Pub = organização publica, Priv = organização privada. Tipo Organ. = Tipo de 

Organização. 

 

Considerando tais resultados, observaram-se efeitos significativos, para a especificidade dos 

construtos em questão (suporte organizacional e expectativa de futuro), mas, e quanto ao objetivo 

central (a saber: a influência do suporte organizacional na expectativa de futuro)? Para responder 

tal questionamento, realizou-se uma análise de variância, na qual, contemplou o suporte 

organizacional, o sexo, a idade e o tipo de organização; os resultados revelaram que, em relação a 

expectativa de futuro, provavelmente, um maior escores no alto suporte organizacional poder 

influenciar, bem como, o homem mais novo (idade abaixo de 30 anos) e, também, os mais novos 

da organização publica. 
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Tabela 5: Analise multivariada da variável da combinação das variáveis sexo, idade, tipo de 

organização e suporte organizacional como influência na expectativa de futuro.  

 

                    Expectativa de Futuro          Estatística 

Variáveis  Média  dp     IC 95%     F                p < 

Baixo  65,48  0,98 63,53-67,51 

Suporte             3,80      0,05 

Organizac. Alto 68,09  0,91 66,30-69,88  

 

<30a 69,21  1,51 66,23-72,19 

H     

   >30a 64,12  1,21 61,73-66,52           

   <30a 66,74  1,45 63,70-69,69  4,10        0,05 

 M   

  >30a 67,08  1,15 64,80-69,32 

 

 <30a 70,44  1,84 66,58-73,85 

Pub    

   >30a 65,63  1,28 62,42-67,48        

             4,64      0,05 

  <30a 65,39  0,99 63,75-67,68 

 Priv   

  >30a 66,04  1,07 64,13-68,34 

  

Notas: H = homem, M = mulher, Pub = organização publica, Priv = organização privada. 

 

Considerando tais resultados, pode-se observar que as hipóteses foram comprovadas, tais 

condições não apenas corroboram a proposta teórica sobre a importância de uma organização que 

tenha sua base dinâmica do trabalho no suporte ao trabalhador; assim, com o esperado tanto a 

relação suporte organizacional e expectativa de futuro numa amostra de trabalhadores foi 

significativa (ver tabela 1), quanto na especificidade das dimensões da expectativa de futuro (por 

exemplo, Melhores condições da sociedade, Sucesso profissional e financeiro e Realização 

pessoal); porém, chama-se atenção para a relação na significativa da dimensão realização pessoal, 

mas, era esperado já que tal dimensão aponta em direção para questões mais suprapessoais, pois, 

os itens estão relacionados a expectativa dos respondentes com suas possíveis escolhas no futuro, 

condição essa que segundo Omar, Delgado, Souza & Formiga (2005), tem mais sentido para o 

adolescente e sua construção de orientação do sentido da vida, diferenciando para a amostra de 

trabalhadores, os quais, tem foco maior no processo concreto de vida no trabalho. Todavia, esta 
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reflexão merece certa parcimônia, pois, é preciso comparar amostras que contemplem sujeitos que 

não trabalham e aqueles que trabalham. 

 Outro ponto no estudo que chama atenção é quanto a segunda hipótese, a qual, pretendeu 

verificar, ao separar as amostras (empresas publica e privada) se haveria diferenças nas relações 

na especificadas amostral; o fato é que, no geral, o suporte organizacional com a amostra das duas 

empresas revelou uma relação positiva com a expectativa de futuro, mas, ao especificar as 

dimensões da expectativa, apenas o sucesso profissional associou-se ao suporte em ambas amostras 

das empresas, diferenciando em relação as dimensões sobre as melhores condições da sociedade e 

realização pessoal, tendo, respectivamente, se relacionado para a percepção do suporte na empresa 

privada e na empresa publica. Por um lado, questões relacionadas as melhores condições da 

sociedade contribuiriam para uma inclusão de capital econômico e, possivelmente, maior 

distribuição de lucros, permitindo um emprego mais estável e com maior rentabilidade.  

Por outro lado, esses resultados, quando apresentam a relação suporte e realização pessoal, 

são bem claros, principalmente, frente ao ‘marketing’ que é feito na dinâmica social do trabalho 

em relação ao funcionalismo publico, pois, investe-se muito na crença ‘futurista’ de que estar numa 

empresa publica tem-se segurança trabalhista, melhor ganho econômica e tempo de trabalho, etc. 

Obviamente, esta condição não é utopia, mas, não se pretende neste estudo desvalorizar um tipo 

ou outro de empresa, mas, com base nestes resultados, refletir em relação de como as pessoas 

percebem a dinâmica organizacional de forma diferente em relação a valoração do capital humano 

pertencente a especificidade organizacional. 

 Com base nestes resultados, pode-se destacar o quanto o desenvolvimento que uma 

organização oferece aos seus funcionários a influência na construção de uma expectativa de futuro, 

sobre a esperança e otimismo na vida e no espaço de trabalho; mesmo que as correlações revelem 

a influência na perspectiva de futuro dos trabalhadores quanto a melhorias nas condições sociais 

que este, bem como, o seu entorno possa ter, também, deve-se salientar a influência do suporte 

organizacional no sucesso profissional, isto é, quanto mais apoio a organização possa oferecer aos 

seus funcionários, provavelmente, melhor será a seu vínculo, consecutivamente, o êxito em sua 

profissional no ambiente de trabalho. De forma geral, as organizações não apenas contribuiriam 

para uma melhor atitude psicossocial dos seus funcionários, mas, também, para melhor 

funcionamento na vida social e pessoal dos mesmos.  

 Uma expectativa de futuro, com base num sistema organizacional que investe e apoia o 

funcionário, além de conduzi-los a satisfação com o seu espaço profissional, provavelmente, 

influenciaria na produtividade, relações interpessoais e competitividade justa; mas, também, 

chama-se a atenção para que tal suporte não seja confundido com atitudes contraproducentes ou 

anômicas (Manrique de Lara, 2009; Santos & Souza, 2014; Fandiño, Souza, Formiga, Menezes & 

Bentes, 2015), pois, partindo do conceito do construto em questão, tem como base o bem-estar do 
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empregado, a partir do reconhecimento das trocas e benefícios gerados na relação funcionário-

organização. 
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