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RESUMO 

 

Objetivo – O objetivo deste estudo é medir o efeito moderador da força situacional na relação 

da personalidade com o desempenho e a satisfação no trabalho. 

Metodologia – Foi realizada uma pesquisa empírica com profissionais brasileiros de uma 

empresa de Petróleo e Gás. A população foi estratificada e os respondentes de um questionário 

sorteados aleatoriamente (n = 506). Após avaliar a qualidade da mensuração dos construtos, as 

relações entre as variáveis foram testadas, através da Modelagem de Equações Estruturais 

(MEE).  

Resultados – De forma geral, os resultados indicam que a Conscienciosidade e o Neuroticismo 

são os principais traços da Personalidade que influenciam o Desempenho e a Satisfação no 

Trabalho, respectivamente. Além disso, as dimensões da Força Situacional moderaram 

significativamente as relações apenas em casos específicos, nem sempre suportando as 

hipóteses formuladas.  

Limitações – A pesquisa foi realizada com empregados de apenas uma empresa, sendo 

necessário que novos estudos examinem a possibilidade de generalização dos resultados. Além 

disso, novas pesquisas podem avaliar se determinados traços da Personalidade são mais 

relevantes para o Desempenho e a Satisfação no Trabalho em cargos e contextos específicos.  

Aplicabilidade do trabalho – Além de ser mais uma evidência da adequação do Big Five no 

Brasil, esta pesquisa dá mais um passo na compreensão de como a Personalidade influencia o 

Desempenho e a Satisfação no Trabalho. Nesse sentido, espera-se contribuir com o 

aprimoramento de instrumentos utilizados para seleção de pessoal.  

Originalidade – Os aspectos relacionados a Força Situacional vêm recebendo relativamente 

pouca atenção na literatura acadêmica brasileira. Com este trabalho, verificou-se que a escala 

Situational Strength at Work (SSW), que trouxe alguma clareza operacional ao construto, é 

passível de ser utilizada também no Brasil. Ainda assim, é necessário que mais pesquisas sejam 

realizadas com o objetivo de validar a escala em português, aplicando-a em amostras maiores 

e mais diversificadas. 

 

Palavras-chave: Personalidade. Teoria dos Cinco Grandes Fatores. Desempenho no Trabalho. 

Satisfação no Trabalho. Força Situacional. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo Original 

 



ABSTRACT 

 

Purpose – This study aims to assess the moderating effect of situational strength in the 

relationship among the Big Five personality traits and job performance and job satisfaction.  

Design/methodology/approach – This is an empirical research with Brazilian professionals 

working for an Oil and Gas company. The participants completed a questionnaire and were 

selected through stratified random sampling (n = 506). After evaluating the constructs 

measurement, the data on the relationships among the variables were tested using Structural 

Equation Modeling (SEM).  

Findings – The results indicate that conscientiousness is the main personality trait influencing 

job performance, and neuroticism is the main trait influencing job satisfaction. Also, situational 

strength only moderated the relationships among the variables significantly in specific cases, 

which meant some hypotheses were not supported.  

Research limitations/implications – The population researched was formed of employees 

from only one company, so the results cannot be generalized. Further research should also 

assess whether certain personality traits are more influential regarding job performance and job 

satisfaction in relation to specific job positions and contexts.  

Practical implications – This study offers additional evidence of the adequacy of the Big Five 

personality traits model in the Brazil context. It contributes to understanding how personality 

influences job performance and job satisfaction and improve personnel selection instruments.  

Originality – Aspects related to situational strength have received relatively little attention in 

Brazilian academia. This study found that the Situational Strength at Work (SSW) scale, which 

brought some operational clarity to the construct, could also be used in Brazil. However, further 

research is needed to validate the scale in Portuguese, applying it to larger and more diverse 

samples. 

 

Keywords: Personality. Big Five Personality Traits. Job Performance. Job Satisfaction. 

Situational Strength. 

Categoria do artigo: Master’s thesis/ Research paper 
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1. O PROBLEMA 

1.1. Introdução 

O processo de seleção de pessoal é caracterizado por altos riscos para os candidatos, 

cujas decisões de seleção afetam suas carreiras, e para os empregadores, que precisam de 

funcionários com bom desempenho no trabalho (LIEVENS, 2017). Ao mesmo tempo, o 

trabalho tem ocupado uma posição central na vida do ser humano, podendo ser considerado um 

dos mais importantes papéis sociais desempenhados pelo indivíduo. Assim, enquanto as 

exigências são cada vez maiores acerca do desempenho e da qualificação do trabalhador, as 

empresas, preocupadas com a retenção dos profissionais, também têm buscado incrementar 

programas que promovam a satisfação de seus empregados (RUEDA, 2015). 

A fim de aumentar a validade dos processos seletivos, tem sido proposta a utilização de 

diferentes técnicas de avaliação (GARCIA et al., 2014), entre as quais os testes de 

personalidade. Acrescenta-se que o desenvolvimento de medidas padronizadas de atributos nos 

quais os indivíduos diferem emergiu cedo na história da psicologia (SACKETT et al., 2017), 

sendo a personalidade um construto que sempre teve destaque com vasto número de estudos e 

debates teóricos (SILVA e NAKANO, 2011). No entanto, um movimento em direção a teorias 

de traços foi facilitado pelo progresso de métodos estatísticos – a exemplo da análise fatorial – 

migrando-se da compreensão de indivíduos dentro do contexto de seu desenvolvimento para 

abordagens de base ampla (ROBERTS e WOODMAN, 2017). 

De acordo com Sackett et al. (2017), até o início dos anos 1990, a medição da 

personalidade era muito variada e, consequentemente, as pesquisas não encontraram evidências 

generalizáveis de que medidas de personalidade poderiam ser utilizadas como ferramenta válida 

para seleção. No entanto, após esse período, o Big Five ou Five Factor Model (FFM) tem se 

provado útil em prover uma linguagem comum para pesquisadores (DEYOUNG, QUILTY e 

PETERSON, 2007). Ele tem sido utilizado como uma estrutura teórica subjacente em várias 

áreas da psicologia da personalidade, incluindo liderança, estresse e desempenho (ROBERTS 

e WOODMAN, 2017). 

O Big Five é baseado numa abordagem lexical que pressupõe que as diferenças 

individuais estão codificadas na linguagem (GALTON, 1884; GOLDBERG, 1981; 

GOLDBERG, 1990; GOLDBERG, 1993; COUTINHO, 2012) e esse nome foi adotado por 
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Goldberg (1981) para reforçar a amplitude de cada um dos seus cinco fatores (JOHN, 

NAUMANN e SOTO, 2008).  

Nesse sentido, a Extroversão (associada sociabilidade e à emoção positiva), o 

Neuroticismo (associado à emoção negativa), a Amabilidade (associada ao cuidado com os 

outros), a Conscienciosidade (associada ao dever, precisão e responsabilidade) e a Abertura à 

Experiência (associada ao interesse em ideias e a estética) podem ser considerados fatores 

abrangentes que aglutinam muitas características representativas da personalidade (DIGMAN, 

1990; BARRICK, MOUNT e JUDGE, 2001; BONO e JUDGE, 2004; DEYOUNG, QUILTY 

e PETERSON, 2007; NUNES e HUTZ, 2007). 

Fora do Brasil, diversas meta-análises evidenciaram que algumas características da 

personalidade demonstram validade preditiva modesta, mas consistente, entre os empregos 

(CONVERSE e OSWALD, 2014). Por exemplo, alguns autores (BARRICK e MOUNT, 1991; 

HURTZ e DONOVAN, 2000; JUDGE, HELLER e MOUNT, 2002; JUDGE e ZAPATA, 2015; 

VAN AARDE, MEIRING e WIERNIK, 2017, STEEL et al., 2018) publicaram estudos que 

relacionam fatores do Big Five ao desempenho ou à satisfação, os quais tem acrescentado 

evidências da influência de mais ou menos fatores a depender do contexto. 

A propósito, os recrutadores tendem a concordar com a ideia de levar em consideração 

as características da personalidade dos candidatos, mas com aplicabilidade às condições reais 

de trabalho (BEKESI e BEKESI, 2017). Essa visão de especialistas no processo é corroborada 

pela literatura. Discute-se, pelo menos desde os anos 1970, como a variabilidade de 

comportamentos pode estar relacionada com a interação entre as pessoas e as situações (BEM 

e ALLEN, 1974; BEN e FUNDER, 1974; e CHATMAN, 1989).  

Assim, o comportamento humano tem sido tratado como uma função das diferenças 

individuais e de características situacionais (MEYER, DALAL e HERMIDA, 2010).  Ademais, 

a Força Situacional tem sido tratada como uma das formas mais significativas para conceituar 

as forças comportamentais relevantes dos contextos organizacionais modernos (BOWLING et 

al., 2015). Tanto que uma série de estudos recentes foram realizados para testar o efeito 

moderador da força da situação com diferentes variáveis (MEYER, DALAL e HERMIDA, 

2010; MEYER et al., 2014; BOWLING et al., 2015; JUDGE e ZAPATA, 2015; e BHARGAVA 

e PRADHAN, 2018). 

Isto porque situações fortes resultariam em uma pressão psicológica sobre o indivíduo 

para reduzir a variação dos comportamentos, atenuando as relações entre os traços de 
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personalidade e variáveis de resultado (MEYER, DALAL e HERMIDA, 2010). As situações 

fortes são justamente aquelas em que o ambiente tem uma maior influência sobre os resultados, 

uma vez que tudo – desde códigos de conduta a horas de trabalho e tarefas – é comumente 

especificado e inflexível (STEEL et al, 2018).  

Isto posto, procurando entender em que contexto a aplicação dos testes de personalidade 

pode ter maior validade de aplicação, esta pesquisa é norteada pelo seguinte problema: em que 

medida a Força Situacional influencia as relações entre a personalidade e variáveis como 

o Desempenho e a Satisfação no Trabalho? 

Para respondê-la, conduzimos uma pesquisa empírica com profissionais brasileiros de 

uma empresa do ramo de Petróleo e Gás. Este trabalho está estruturado em sete capítulos, 

iniciando-se por esta introdução. No capítulo seguinte, é apresentado o marco teórico, enquanto 

no capítulo 3, descreve-se o percurso metodológico. Nos capítulos 4 e 5, respectivamente, os 

resultados são apresentados e discutidos à luz do referencial teórico. No capítulo 6, discute-se 

a relevância e as implicações dos resultados, além de propor novos estudos. Por fim, são 

elencadas as referências utilizadas ao longo do trabalho. 

Finalizando esta introdução, apresentaremos nas próximas seções os objetivos, a 

delimitação e a justificativa deste estudo. 

1.2.Objetivos 

O objetivo deste estudo é medir o efeito moderador da força situacional na relação da 

personalidade com o desempenho e a satisfação no trabalho. Acrescenta-se que são definidos 

objetivos intermediários, que contribuem para estruturar a pesquisa, a saber: 

 Avaliar em que medida a personalidade, operacionalizada por meio do Big Five, 

influencia o Desempenho no Trabalho. 

 Avaliar em que medida a personalidade, operacionalizada por meio do Big Five, 

influencia a Satisfação no Trabalho. 

 Mensurar o efeito moderador da Força Situacional na relação entre a personalidade 

e o Desempenho e a Satisfação no Trabalho, buscando responder ao problema de 

pesquisa. 
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1.3.Delimitação do Estudo 

Em primeiro lugar, o presente estudo limita-se a investigar a relação entre quatro 

variáveis, que emergem naturalmente do próprio problema de pesquisa: Força Situacional, 

Personalidade, Desempenho e Satisfação no Trabalho. Assim, não foram avaliadas outras 

variáveis que possam interferir nessas relações. 

Ademais, a discussão teórica sobre o número de dimensões básicas subjacentes da 

personalidade permanece aberta, de forma que o modelo dos cinco fatores não cobre todos os 

traços de personalidade que podem ser utilizados para distinguir pessoas (LINDEN, 

NIJENHUIS e BAKKER, 2010). Dessa forma, o próprio FFM apresenta algumas limitações, 

produzindo descrições referentes aos processos universais da personalidade e dimensões 

comuns de diferenças individuais, não consistindo, contudo, num sistema explicativo completo 

(HUTZ et al., 1988). 

Além disso, ainda existem discussões a respeito da estruturação dos fatores. Por 

exemplo, DeYoung, Quilty e Peterson (2007) ressaltam que a maior parte da pesquisa sobre o 

FFM, concentrou-se em uma hierarquia de dois níveis, com os cinco fatores agrupando traços 

num segundo nível. No entanto, para os autores, cada um dos cinco fatores pode ser dividido 

ainda em dois aspectos, a saber: Neuroticismo (Volatilidade e Retirada); Amabilidade 

(Compaixão e Polidez); Conscienciosidade (Diligência e Ordem); Extroversão (Entusiasmo e 

Assertividade); e Abertura à Experiência (Intelecto e Abertura). 

Em outras palavras, a própria adoção do Big Five implica numa delimitação na medida 

em que trata a personalidade a partir de um modelo específico, embora a revisão da literatura 

tenha demonstrado que este modelo tenha apresentado resultados e evidências de sua validade.  

Adicionalmente, a presente pesquisa se concentrou, por conveniência e exiguidade de 

prazo, em uma empresa brasileira do ramo de Petróleo e Gás, caracterizando uma limitação 

metodológica, mais especificamente quanto a coleta de dados. Nesse sentido, são avaliadas as 

relações dos diferentes traços de personalidade em empregados de diversas atividades da 

empresa. 

Além da facilidade de acesso, justifica-se esta delimitação em função de minimizar a 

diversidade de fatores conjunturais como os contextos econômicos e sociais, além de diferentes 

políticas de recursos humanos que podem impactar no desempenho e na satisfação no trabalho. 
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Nesse sentido, os membros da amostra estavam envoltos do mesmo contexto empresarial, 

embora submetidos a diferentes naturezas de trabalho. 

1.4.Justificativa do Estudo 

A relevância da pesquisa está em se propor a contribuir para os estudos das diferenças 

individuais, notadamente da personalidade, como fator de predição de comportamentos que 

impliquem no desempenho e na satisfação no trabalho. Acrescenta-se ainda a importância de 

estender a aplicação do FFM em uma empresa brasileira, de forma a verificar a validade do 

teste em um contexto diferenciado. A maioria dos estudos que relacionam o Big Five ao 

desempenho ou à satisfação, normalmente se concentram em uma categoria profissional 

(profissionais de saúde, vendedores, gestores, etc.) e esta pesquisa tem a pretensão de avaliar 

naturezas diferentes de trabalho em um mesmo ambiente organizacional. 

O entendimento de que diferenças individuais podem impactar no desempenho e na 

satisfação pode implicar em ajuste de diversas práticas e políticas de recursos humanos, 

especialmente em processos de atração, seleção e retenção de talentos. Os estudos em torno dos 

processos de Recrutamento e Seleção tem demonstrado que a aplicação de diferentes técnicas 

como, por exemplo, entrevistas estruturadas, testes cognitivos, testes de habilidade, testes de 

integridade e testes de personalidade têm aumentado a validade da relação entre a seleção e a 

performance no trabalho (ROBERTSON e SMITH, 2001). Há, portanto, suporte teórico e 

empírico para o uso de variáveis de personalidade na seleção (CONVERSE e OSWALD, 2014). 

Dessa forma, em se verificando a relação proposta pelo estudo, há um potencial de 

aumentar a precisão e objetividade no processo de avaliação de empregados na empresa onde 

será aplicada a pesquisa, entregando ao RH ferramenta importante para obtenção de respaldo e 

credibilidade junto aos seus clientes internos: gestores e colaboradores. 

Adicionalmente, as pesquisas brasileiras sobre a personalidade à luz do modelo dos 

cinco fatores têm se concentrado na validação de instrumentos para uso em português. Já o 

presente trabalho visa utilização, para fins aplicados, de instrumentos já validados, relacionando 

com as variáveis de desempenho e satisfação no trabalho. Como consequência, busca-se 

contribuir com um estudo, envolvendo estas variáveis, de modo a possibilitar que pesquisadores 

brasileiros repliquem meta-análises semelhantes aquelas desenvolvidas por Barrick e Mount 

(1991), Hurtz e Donovan (2000), Judge, Heller e Mount (2002), Judge e Zapata (2015) e Steel 

et al. (2018). 
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A presente pesquisa também procura evidências da possibilidade de replicar os 

resultados encontrados por diversos pesquisadores – por exemplo, Meyer, Dalal e Bonaccio 

(2009) e Judge e Zapata (2015) e Bowling et al. (2015) – quanto ao efeito moderador da Força 

Situacional no contexto brasileiro. Ressalta-se que se pretende iniciar o preenchimento de uma 

lacuna de pesquisa, uma vez que não foram encontradas pesquisas no Brasil que avaliem o 

efeito moderador da Força Situacional na relação entre a Personalidade, o Desempenho e a 

Satisfação no Trabalho. 

Ademais, considerando se tratar de um construto multinível (MEYER, DALAL e 

HERMIDA, 2010), a Força Situacional, na visão de Bhargava e Pradhan (2018), foi 

operacionalizada de forma relativamente vaga por Judge e Zapata (2015) e Bowling et al. 

(2015). Assim, a presente pesquisa também buscou, de alguma forma, estender a aplicação da 

escala criada por Meyer et al. (2014), trazendo-a para o contexto brasileiro, contribuindo para 

a ampliação do conhecimento a respeito do tema. 

Tendo sido realizada a apresentação do contexto no qual se insere o problema de 

pesquisa, dos seus objetivos, da delimitação e da justificativa do estudo, serão apresentados no 

próximo capítulo uma síntese do referencial teórico que embasa a investigação proposta. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Até o início dos anos 1990, o uso de testes de personalidade na seleção de pessoal foi 

geralmente menosprezado por especialistas em Recrutamento & Seleção (HURTZ e 

DONOVAN, 2000). Após esse período, no entanto, novas evidências contribuíram para 

justificar a utilidade dos testes de personalidade para selecionar pessoas (BEHLING, 1998; 

GOLDBERG, 1993; HOGAN, HOGAN e ROBERTS, 1996; HURTZ e DONOVAN, 2000). 

Barrick, Mount e Judge (2001) dividem a história dos estudos sobre a personalidade em 

duas fases com limites imprecisos. A primeira, que ocorreu até meados dos anos 1980, não 

trouxe conclusões generalizáveis sobre a validade da personalidade como preditora do 

desempenho no trabalho e, consequentemente, da sua utilidade na seleção de pessoal. Porém, 

uma segunda fase de pesquisas, que se inicia em seguida e se estende até o tempo presente, tem 

chegado a conclusões mais satisfatórias especialmente pelo uso da taxonomia do Big Five. 

No entanto, de acordo com Sackett et al. (2017), a história da pesquisa sobre 

personalidade é caracterizada por ondas de otimismo e ceticismo, bem como por ondas de 

construção de diversificação e homogeneização. A história dos estudos sobre a personalidade, 

portanto, não foi tão linear, fazendo com que os autores a definam como uma “montanha-russa”, 

dividindo-a em quatro grandes fases, as quais são apresentadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1. As fases dos estudos sobre a personalidade 

Fase Descrição 
Surgimento 

(1917–1965) 
Período em que pesquisadores exploraram a utilidade da personalidade como um 
complemento à capacidade e interesses cognitivos a fim de atender objetivos diversos 
como identificar traços da personalidade que favoreciam a uma escolha vocacional ou 
mesmo para sugerir um sucesso em determinada vocação. No entanto, a medição da 
personalidade era muito variada, gerando resultados igualmente diversos, que 
despertaram cautela quanto a sua utilidade pelos pesquisadores. 

Queda 
(1965–1990) 

Época marcada por pesquisas que não encontraram evidências generalizáveis de que 
medidas de personalidade poderiam ser utilizadas como ferramenta válida para seleção 
de empregados, encontrando resultados úteis para apenas algumas situações ou 
finalidades específicas. 

Ressurgimento 
(1991–2003) 

Fase em que diversos desenvolvimentos metodológicos e conceituais levaram a um 
renascimento da pesquisa sobre a personalidade: (1) advento da meta-análise, que 
permitiu acumular descobertas; (2) surgimento do Five Factor Model (FFM) como uma 
estrutura conceitual uniforme para classificar os diferentes traços de personalidade; e (3) 
reconhecimento de que não é a personalidade em si que é relevante para o trabalho, mas 
que alguns traços de personalidade são relevantes para certos comportamentos no 
trabalho. 

Refinamento 
(2004 até os dias atuais) 

Momento em que se intensifica a busca de soluções das contestações para questões chave 
na conceituação e medição da personalidade, incorporando além de técnicas de 
mensuração alternativas, um refinamento do conceito de personalidade como a interação 
da personalidade com o meio para formar o comportamento, além de questões 
motivacionais. Acrescenta-se ainda a ideia de que embora os traços de personalidade 
sejam razoavelmente estáveis, podem mudar ao longo da vida da mesma forma em que 
afetam e são afetados pelo trabalho. 

Fonte: Adaptado de Sackett et al. (2017). 
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Em síntese, na fase de estudos iniciais, entre 1917 e 1965, apesar dos pesquisadores 

explorarem a utilidade da personalidade como medida de predição de sucesso vocacional, a 

falta de uma medição padronizada da personalidade trouxe resultados diversos. Entre os anos 

1965 e 1990, as pesquisas não foram capazes de demonstrar a evidências generalizáveis do uso 

da personalidade na seleção de pessoal. Já entre os anos 1991 e 2003, os desenvolvimentos 

metodológicos e conceituais, entre os quais a meta-análise e o Big Five, permitiram um 

ressurgimento. Assim, a partir de 2004, os estudos são marcados por um processo de 

refinamento, procurando tratar questões não respondidas, incorporando, por exemplo, a 

interação da personalidade com o meio.  

Os traços de personalidade denotam as características da pessoa que respondem por 

padrões consistentes e estáveis de pensamento, sentimentos e comportamentos (MASSOD et 

al., 2017). Porém, a avaliação da personalidade depende, de algum modo, da teoria adotada pelo 

pesquisador, de maneira que a forma como as teorias conceituam o termo acaba por definir as 

principais características de cada posição teórica (SILVA e NAKANO, 2011). Dessa forma, no 

próximo tópico, a partir da visão de diversos autores, apresenta-se o modelo Big Five.  

2.1. O modelo Big Five 

O modelo Big Five é baseado numa abordagem lexical que pressupõe que as diferenças 

individuais estão codificadas na linguagem (GALTON, 1884; GOLDBERG, 1981; 

GOLDBERG, 1990; GOLDBERG, 1993; COUTINHO, 2012) e baseia-se em cinco dimensões 

da personalidade: Extroversão, Amabilidade, Conscienciosidade, Neuroticismo e Abertura à 

Experiência (GOLDBERG, 1993). Embora, os cinco fatores sejam identificados dessa forma 

com certa frequência atualmente, várias pesquisas, entre as quais as de Cattell (1943; 1945), de 

Tupes e Christal (1961) e de Digman e Takemoto-Chock (1981) também chegaram a cinco 

fatores, mas eventualmente com nomenclaturas diferentes. 

De acordo com Goldberg (1992), a representação do Big Five foi descoberta 

originalmente por Tupes e Christal (1961), com base em reanálises de vários conjuntos de dados 

usando variáveis construídas por Cattell (1957). Goldberg (1990, p. 1.216-1.217) apresenta um 

relato de como Cattell teve papel fundamental para construir uma taxonomia da personalidade, 

que culminou nos cinco fatores: 

“Um dos cientistas mais influentes a aplicar procedimentos empíricos à tarefa de 
construir uma taxonomia de personalidade foi Raymond B. Cattell, que começou com 
uma leitura atenta de termos descritivos de personalidade ingleses. Allport e Odbert 
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(1936) catalogaram cerca de 18.000 termos e os dividiram em quatro listas alfabéticas, 
a primeira incluía aproximadamente 4.500 termos que eles classificaram como traços 
estáveis. Cattell (1943) usou essa lista de características como ponto de partida 
(acrescentando alguns conceitos da literatura psicológica, incluindo vários aspectos 
da psicopatologia) para construir 171 escalas, sendo a maioria delas bipolares. Guiado 
pelas correlações entre as 171 escalas em algumas análises empíricas, Cattell (1943) 
desenvolveu um conjunto de 35 clusters bipolares de termos relacionados. Escalas de 
classificação baseadas nesses clusters foram então empregadas em vários estudos, em 
que as correlações entre as variáveis foram fatoradas usando procedimentos 
rotacionais oblíquos (Cattell, 1945). Cattell repetidamente afirmou ter identificado 
pelo menos uma dúzia de fatores oblíquos. No entanto, quando as variáveis de Cattell 
foram analisadas por métodos rotacionais ortogonais, apenas cinco fatores se 
mostraram replicáveis (por exemplo, Digman e Takemoto-Chock, 1981; Fiske, 1949; 
Norman, 1963; Tupes e Christal, 1961). Estruturas similares de cinco fatores baseadas 
em outros conjuntos de variáveis foram relatadas por Borgatta (1964), Digman e 
Inouye (1986) e McCrae e Costa (1985, 1987)” (GOLDBERG, 1990, p. 1.216-1.217). 

Nesse sentido, o modelo dos cinco fatores constituiu-se de uma generalização empírica, 

replicada inúmeras vezes de modo independente, não havendo, a priori, uma explicação teórica 

e satisfatória dos motivos que levariam a organização da personalidade em cinco (e não mais 

ou menos) dimensões básicas (HUTZ et al., 1998). 

É provável que haja razões pelas quais os seres humanos diferem em cada uma das cinco 

dimensões da personalidade. É possível ainda que estas razões possam vir a ser encontradas em 

algum momento na evolução, na neurobiologia, na socialização ou na condição humana 

existencial. Contudo, McCrae e John (1992) alegam que não seria produtivo perguntar por que 

existem apenas cinco dessas dimensões. Eles alegam que existem situações similares em outras 

ciências, apontando, por exemplo, que os biólogos identificaram oito classes de vertebrados e, 

mesmo que a teoria da evolução possa ser usada para explicar o desenvolvimento das classes, 

não há teoria que explique por que vertebrados se dividem em oito classes. 

A variedade de diferenças individuais, destaca Goldberg (1981; 1990; 1993), é quase 

ilimitada, sendo que a maioria dessas diferenças é insignificante nas interações diárias das 

pessoas, permanecendo em grande parte despercebida. Essa argumentação é baseada na 

hipótese lexica fundamental, que foi reconhecida possivelmente de forma pioneira por Galton 

(1884), ao pressupor que as diferenças individuais mais importantes nas transações humanas 

viriam a ser codificadas como termos únicos em algumas ou em todas as línguas do mundo. 

Uma vez que determinada característica é considerada relevante, as pessoas falarão sobre ela e, 

como consequência, uma nova palavra ou expressão será criada (HUTZ et al., 1998). 

Da mesma forma, McCrae e Costa Jr. (1997, p. 510) destacaram que as características 

da personalidade estariam intimamente relacionadas à linguagem natural e, portanto, 

observáveis em diferentes culturas: 
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“A personalidade e sua avaliação, propriamente dita, estão intimamente relacionadas 
à linguagem natural. Todas as culturas humanas definem palavras que descrevem 
diferenças individuais de personalidade e grande parte do processo de socialização 
consiste em aprender esses termos e como eles são aplicados a si e aos outros. 
Diferentemente das características físicas, traços de personalidade são abstrações que 
não podem ser medidas diretamente e devem ser inferidas a partir de padrões 
complexos de comportamento manifesto e secreto” (McCRAE e COSTA JR., 1997, 
p. 510). 

O nome Big Five foi adotado por Goldberg (1981) para reforçar a amplitude de cada um 

dos fatores (JOHN, NAUMANN e SOTO, 2008). O seu objetivo, portanto, não era reduzir a 

personalidade em apenas cinco fatores explicativos, mas obter fatores com dimensões 

abrangentes de modo que cada um aglutinasse muitas características representativas da 

personalidade. 

Mesmo sendo esperado que haja uma variação entre diversos estudos em função de 

serem fatores amplos e inclusivos como no caso do FFM, há uma grande quantidade de 

características comuns que definem cada fator, ainda que o respectivo nome associado seja 

diferente (BARRICK e MOUNT, 1991). 

Goldberg (1990; 1993) afirma que os cinco fatores foram tradicionalmente rotulados 

como (1) Extroversão, (2) Amabilidade, (3) Conscienciosidade (ou Confiabilidade), (4) 

Neuroticismo (em aversão à Estabilidade Emocional) e (5) Cultura. Alternativamente, o Fator 

5 foi interpretado como Intelecto (por exemplo, por Digman e Takemoto-Chock, 1981; Peabody 

e Goldberg, 1989) e como Abertura (por exemplo, por McCrae e Costa, 1987). Embora existam 

estas diferenças na maneira como são chamados alguns dos fatores, as definições são 

consensuais, apontando para características semelhantes (SILVA e NAKANO, 2011).  

A Extroversão consiste em sociabilidade, dominância, ambição, emocionalidade 

positiva e busca por excitação (BARRICK, MOUNT e JUDGE, 2001). Refere-se, portanto, à 

quantidade e à intensidade das interações interpessoais preferidas, nível de atividade, 

necessidade de estimulação e capacidade de alegrar-se (NUNES e HUTZ, 2007). 

A Conscienciosidade, por sua vez, está associada à confiabilidade, esforço de realização 

e planejamento. Uma pessoa com pontuação alta nesse fator é responsável, organizada, 

persistente, escrupulosa e motivada para alcançar objetivos, enquanto aquelas com baixa 

pontuação são distraídas, desorganizadas, negligentes e pouco confiáveis (DIGMAN, 1990; 

BARRICK, MOUNT e JUDGE, 2001; NUNES e HUTZ, 2007). 
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Já os indivíduos com alto nível de Neuroticismo tendem a ver o mundo através de uma 

lente negativa com tendência a experenciar sofrimento emocional como medo, tristeza, culpa e 

raiva, enquanto aqueles com baixo índice desse fator são calmos, moderados e relaxados. Além 

disso, os mais neuróticos provavelmente não serão vistos como modelos, pois não terão uma 

visão positiva do futuro e podem estar ansiosos demais para empreender esforços de mudança 

(BONO e JUDGE, 2004). 

A Amabilidade, também traduzida para o português no contexto brasileiro como 

Socialização (HUTZ et al., 1998), descreve a qualidade das relações interpessoais dos 

indivíduos (NUNES e HUTZ, 2007) e a propensão de um indivíduo em acatar as ideias dos 

outros, revelando em que medida a pessoa tem capacidade para estabelecer relações com 

cooperação, confiança, conformidade e afabilidade (BARRICK, MOUNT e JUDGE, 2001).  

Por fim, a Abertura à Experiência é um fator que avalia em que medida uma pessoa é 

curiosa e tem disponibilidade para vivenciar situações desconhecidas, que lhe demandem uma 

postura mais criativa. Pessoas altamente abertas são vistas como imaginativas, sensíveis à arte 

e à beleza, emocionalmente diferenciadas, flexíveis, intelectualmente curiosas e liberais em 

valores. Pessoas fechadas são realistas, desinteressadas em arte, rasas em afeto, sem curiosidade 

e tradicionais em valores (McCRAE e SUTIN, 2009). 

Assim, os cinco fatores e os respectivos traços comumente associados a cada um deles 

são apresentados no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Os cinco fatores e seus traços comuns 

Fator Traços comuns 

Extroversão 
Sociável, gregário, assertivo, falante, ativo, ambicioso, impetuoso, 
sociável, exibicionista e expressivo. 

Neuroticismo 
Ansioso, vulnerável, deprimido, irritado, envergonhado, emotivo, 
preocupado e inseguro. 

Amabilidade ou Conformidade Social 
Cortês, flexível, crédulo, bem-humorado, cooperativo, altruísta, 
comovido, tolerante. 

Conscienciosidade ou Conformidade 
Organizado, confiável, determinado, perseverante, cuidadoso, 
minucioso, responsável, planejado, trabalhador e realizador. 

Abertura à Experiência, Intelecto ou 
Cultura 

Imaginativo, culto, curioso, original, mente aberta, inteligente, e 
artisticamente sensível. 

Fonte: Adaptado de Barrick e Mount (1991). 

 

No tópico a seguir, serão discutidas as pesquisas realizadas no Brasil, buscando 

identificar os instrumentos de aplicação do Big Five em populações brasileiras, uma vez que 

entende-se que a obtenção de indicadores para o FFM em português não pode ser feita a partir 
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de traduções de instrumentos de língua inglesa (PASSOS e LAROS, 2015). Considerando que 

a hipótese léxica de Goldberg (1981) estaria correta, seria necessário identificar esses 

indicadores entre os adjetivos em uso na língua portuguesa (HUTZ et al., 1998). 

2.2. Instrumentos de aplicação do Big Five no Brasil 

No Brasil, o FFM tem sido utilizado para aprofundar o conhecimento em diversas áreas 

temáticas dentro da Psicologia (SILVA e NAKANO, 2011). Para esse fim, foi necessário 

construir e validar instrumentos na língua portuguesa, considerando o contexto brasileiro. 

Assim, Hutz et al. (1998) desenvolveram marcadores de avaliação da personalidade no 

modelo Big Five para uso no Brasil. As análises fatoriais, utilizando diversos métodos de 

extração, sugeriram, de modo semelhante, que uma solução dos cinco fatores se mostrou 

apropriada, sendo estes fatores correspondentes aos descritos na literatura. Os fatores 

denominados pelos autores foram "Extroversão", "Neuroticismo", "Socialização", "Realização" 

e "Abertura", com o instrumento final contendo 65 adjetivos. O principal e mais relevante 

achado deste estudo consiste na verificação da possibilidade de utilizar o FFM com populações 

brasileiras, embora tenha se limitado a uma amostra de 976 estudantes universitários de ambos 

os sexos, oriundos apenas de cursos de graduação de universidades do Rio Grande do Sul.  

Embora os autores tenham reconhecido que tenha se tratado de um ponto de partida, 

sendo necessário ainda estudos de normatização e de validação, e tendo apontado algumas 

limitações como, por exemplo, a falta de contexto na avaliação dos fatores, este estudo abriu a 

possibilidade de aplicação do Big Five no Brasil. Mesmo esta última limitação é comum em 

medidas de personalidade e, até por isso, constitui uma das razões pelas quais afirmam os 

psicólogos que um teste, isoladamente, nunca é suficiente para produzir um diagnóstico 

confiável (HUTZ et al., 1998). 

Passos e Laros (2015, p. 2) destacam ainda que alguns grupos de pesquisa em avaliação 

psicológica também desenvolveram escalas de personalidade com base no modelo dos Cinco 

Grandes Fatores (CGF): 

“No Brasil, existem grupos de pesquisa em avaliação psicológica, vinculados a 
instituições de ensino superior e editoras, que buscam desenvolver escalas de 
personalidade com base nos CGF que apresentem boa qualidade psicométrica. Dentre 
os instrumentos validados no Brasil que utilizam como referência o CGF, existem o 
Inventário de Personalidade NEO Revisado – NEO-PI-R e NEO-FFI (Flores-
Mendoza, 2007), a Bateria Fatorial de Personalidade – BFP (Nunes et al., 2010) e 
escalas de construtos específicos, como a Escala Fatorial de Neuroticismo – EFN 
(Hutz & Nunes, 2001), Escala Fatorial de Extroversão – EFEx (Nunes & Hutz, 2007a) 
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e a Escala Fatorial de Socialização – EFS (Nunes & Hutz, 2007b)” (PASSOS e 
LAROS, 2015, p. 2). 

Por sua vez, Hauck Filho et al. (2012) buscaram suprir uma lacuna na literatura nacional 

ao apresentar um instrumento reduzido para mensurar os cinco fatores, que foi derivado do 

trabalho de Hutz et al. (1998). Instrumentos reduzidos não se destinam a substituir em definitivo 

o uso de instrumentos compreensivos, mas sim fornecer aos pesquisadores economia de tempo 

e de recursos em condições específicas de avaliação (HAUCK FILHO et al., 2012), 

especialmente quando é inviável utilizar instrumentos com maior número de itens, seja por 

questões práticas ou de delineamento do estudo.  

Assim, foram utilizados critérios teórico-semânticos para eleger um conjunto reduzido 

de marcadores de fácil compreensão, sendo proposta uma medida reduzida composta por 

apenas 25 adjetivos distribuídos em cinco fatores que corresponderam às expectativas teóricas, 

conforme o Quadro 3.  

 

Quadro 3. Adjetivos agrupados em cada uma das cinco subescalas da personalidade 

Extroversão Amabilidade Conscienciosidade Neuroticismo Abertura à 
Experiência 

Comunicativa 
Quieta (I) 
Tímida (I) 
Desembaraçada 
Inibida (I) 

Amável 
Gentil 
Simpática 
Bondosa 
Compreensiva 

Dedicada 
Esforçada 
Responsável 
Organizada 
Cuidadosa 

Pessimista 
Deprimida 
Insegura 
Ansiosa 
Aborrecida 

Criativa 
Artística 
Filosófica 
Aventureira 
Audaciosa 

Nota: os marcadores “Quieta”, “Tímida” e “Inibida” são invertidos (I) para a mensuração do fator Extroversão. 
Fonte: Adaptado de Hauck Filho et al. (2012) 

 

Já Passos e Laros (2015) buscaram construir um instrumento reduzido, utilizando o 

diferencial semântico. O modelo final com 20 itens apresentou um bom ajuste aos dados, 

trazendo evidências satisfatórias de validade e fidedignidade de instrumentos baseados no Big 

Five no Brasil. Diferentemente do instrumento de Hauck Filho et al. (2012), os itens deste 

instrumento correspondem a pares de adjetivos opostos, conforme o Quadro 4.  
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Quadro 4. Pares de adjetivos agrupados em cada uma das cinco subescalas da personalidade 

Fator Pares de Adjetivos 

Extroversão 

Extrovertido / Tímido 
Comunicativo / Calado 

Expansivo / Contido 
Sociável / Reservado 

Amabilidade 

Simpático / Antipático 
Gentil / Rude 

Amigável / Hostil 
Amoroso / Indiferente 

Conscienciosidade 

Motivado / Desmotivado 
Persistente / Desistente 
Eficiente / Ineficiente 

Obstinado / Inconstante 

Neuroticismo 

Nervoso / Calmo 
Impaciente / Paciente 
Ansioso / Tranquilo 

Instável / Estável 

Abertura para Experiências 

Criativo / Prosaico 
Entusiasta / Apático 

Autêntico / Simulado 
Flexível / Rígido 

Fonte: Adaptado de Passos e Laros (2015) 

 

Nesse sentido, a elaboração de instrumento reduzido para avaliação de personalidade se 

sustenta na ampliação de estudos da correlação da personalidade com outros construtos, 

segundo Passos e Laros (2015). Apesar de já ser uma prática no campo da personalidade, a 

construção de instrumentos reduzidos tem facilitado o processo de estabelecimento de 

correlações entre variáveis. A personalidade é largamente estudada em correlação a outras 

variáveis, mas a construção de um instrumento mais curto tem contribuído para a ampliação de 

estudos e obtenção de dados mais consistentes sobre tais correlações. 

2.3. Desempenho no Trabalho e a relação com o Big Five 

A avaliação e, mais recentemente, o gerenciamento de desempenho tem sido objeto de 

interesse de acadêmicos e profissionais. A avaliação refere-se ao processo formal, que ocorre 

com alguma frequência definida pela organização, por quais funcionários são avaliados por um 

supervisor. Já o gerenciamento de desempenho refere-se à variedade de atividades, políticas e 

procedimentos projetados para ajudar os empregados a melhorar seu desempenho (DeNISI e 

MURPHY, 2017). 

DeNisi e Murphy (2017) observam que as pesquisas sobre gerenciamento de 

desempenho se dividem em três categorias. Primeiro, descrevem o processo de gerenciamento 

de desempenho, sugerindo como melhorá-lo. Segundo, tratam de aspectos específicos, 

preocupando-se com a melhoria do desempenho individual e, finalmente, concentram-se em 
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melhorar o desempenho da empresa e em como as práticas de Recursos Humanos podem 

influenciar a performance nesse nível. 

Considerando a classificação realizada por DeNisi e Murphy (2017), pode-se dizer que 

a presente pesquisa é focada na melhoria do desempenho da empresa, a partir da melhoria da 

prática da seleção de pessoal. Busca-se evidenciar em que medida a personalidade influencia o 

desempenho no trabalho, além de identificar quando é mais adequado aplicar instrumentos de 

medição da personalidade em processos seletivos ao estudar a moderação da força situacional.  

Assim, antes de avaliar as relações objeto do estudo, faz-se necessário discutir o 

conceito de desempenho no trabalho, uma vez que o desempenho individual é um conceito 

central da psicologia organizacional e do trabalho (SONNENTAG e FRESE, 2001). 

Uma série de definições sobre o desempenho no trabalho foram elencadas por Massod 

et al. (2017), das quais destacam-se as de Motowidlo (2003) e Campbell, McHenry e Wise 

(1990). O primeiro definiu o desempenho no trabalho como a efetividade dos comportamentos 

de um indivíduo que podem contribuir para os objetivos organizacionais, enquanto os últimos 

definem como os comportamentos e habilidades observáveis que as pessoas apresentam em 

seus trabalhos e que são relevantes para os objetivos da organização. Assim sendo, Campbell, 

McHenry e Wise (1990) argumentam que o desempenho no trabalho pode elevar os níveis de 

satisfação de seus supervisores e chefes. Ou seja, o desempenho consiste em comportamentos 

que podem ser observados (MASSOD et al., 2017). 

Essa forma de definir o desempenho no trabalho como antecedente da satisfação de 

outrem já podia ser observada nas definições de Locke (1969; 1970) para satisfação e 

insatisfação no trabalho. Segundo o autor, a satisfação deveria ser vista primariamente como 

um produto do desempenho e apenas indiretamente como determinante deste último (LOCKE, 

1970). 

Com a relevância do desempenho individual no trabalho e do uso generalizado deste 

construto como uma medida de resultado nas pesquisas, grandes esforços têm sido realizados 

para clarificar o conceito. A literatura aponta para uma certa concordância quanto a necessidade 

de diferenciar a conceituação do desempenho em termos de aspectos comportamentais dos 

aspectos de resultado, uma vez que os resultados do desempenho dependem também de outros 

fatores diferentes dos comportamentos individuais (QUEIROGA, 2009; QUEIROGA, 

BORGES-ANDRADE e COELHO JUNIOR, 2015). 
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Nesse sentido, trata-se de um construto multifuncional (CAMPBELL, McHENRY e 

WISE, 1990). Ou seja, não há um único resultado ou fator que possa ser rotulado como 

desempenho no trabalho. Dessa forma, a sua operacionalização tem sido uma questão frequente 

nas pesquisas de forma que os pesquisadores têm procurado estabelecer medidas válidas.  

Por exemplo, alguns dos pesquisadores adotam a estratégia de obter a classificação de 

supervisores, estratificando o constructo em fatores como desempenho na tarefa, desempenho 

contextual, aprendizado ativo (LINDEN, NIJENHUIS e BAKKER, 2010), competência 

interpessoal, competência administrativa, qualidade, produtividade, esforço, conhecimento 

profissional, liderança, conformidade (VISWESVARAN, SCHMIDT e ONES, 2005). Outros 

buscam medir o desempenho no trabalho, através da autopercepção do indivíduo, mas também 

estratificando em fatores como desempenho voltado para a tarefa e desempenho contextual 

(QUEIROGA, BORGES-ANDRADE e COELHO JUNIOR, 2015). 

Porém, afirmar que o desempenho é multidimensional, segundo Campbell, McHenry e 

Wise (1990), não impede o uso de apenas um índice das contribuições de um indivíduo para 

tomar uma decisão específica do pessoal como, por exemplo, selecionar ou promover. 

Já com relação a um dos objetos da presente pesquisa, destaca-se que o modelo de cinco 

fatores forneceu uma estrutura teórica abrangente para examinar sistematicamente a relação 

entre traços de personalidade específicos e desempenho no trabalho (BARRICK, MOUNT e 

JUDGE, 2001). Os traços de personalidade denotam todas as características da pessoa que 

respondem por padrões consistentes e estáveis de pensamento, sentimentos e comportamentos 

(MASSOD et al., 2017).  

Diferentes dimensões de personalidade parecem afetar o desempenho em diferentes 

tipos de trabalho ou em diferentes dimensões (HURTZ e DONOVAN, 2000). Por exemplo, em 

algumas ocupações que envolvem interação frequente ou cooperação com outros, a Extroversão 

(BARRICK e MOUNT, 1991) e a amabilidade (MOUNT, BARRICK e STEWART, 1997) 

demonstraram ser preditores válidos. 

No entanto, essas não são as dimensões que mais chamaram a atenção dos 

pesquisadores. Algumas evidências sugerem que os indivíduos confiáveis, cuidadosos, 

conclusivos, capazes de planejar, organizados, trabalhadores, persistentes e orientados para 

resultados costumam apresentar um desempenho no trabalho superior na maioria das 

ocupações. Assim, segundo Hurtz e Donovan (2000), especialmente após o trabalho original de 

Barrick e Mount (1991), a maioria dos pesquisadores pareceu satisfeita em concluir que a 
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Conscienciosidade é um preditor geral do desempenho no trabalho e que representa a principal, 

senão a única, dimensão da personalidade para uso em processos de seleção de pessoal. 

Por exemplo, os resultados de Tett et al. (1991) apoiaram, em geral, aqueles relatados 

por Barrick e Mount (1991), só que ainda mais positivos, de tal forma que os autores se 

reconheceram otimistas com o uso medidas de personalidade na seleção de pessoal. Anos 

depois, Salgado et al. (1997), além de confirmar uma correlação negativa entre Neuroticismo e 

Desempenho no Trabalho, confirmaram a Conscienciosidade como o fator com maior 

coeficiente de validade. 

Contudo, Hurtz e Donovan (2000) consideraram que esse entusiasmo com a 

Conscienciosidade poderia estar superestimado, apontando fraquezas nas quatro principais 

meta-análises publicadas até então sobre a relação personalidade-desempenho no trabalho 

(BARRICK E MOUNT, 1991; TETT et al., 1991; MOUNT E BARRICK, 1995; e SALGADO, 

1997).  

Primeiro, elas poderiam conter deficiências metodológicas e estatísticas, uma vez que 

foram baseadas em estudos que usaram medidas que não foram projetadas para medir as cinco 

dimensões da personalidade. Todos os quatro estudos classificaram, a posteriori, os dados de 

medidas diversas ao Big Five nos cinco grandes fatores. Além disso, mesmo que as estimativas 

encontradas por esses estudos sejam consideradas aceitáveis, Hurtz e Donovan (2000) 

consideraram que a interpretação das estimativas foi extremamente positiva, dado que os 

coeficientes foram interpretados em termos relativos e não absolutos. Por exemplo, apenas 

Mount e Barrick (1995) forneceram evidências de que a Conscienciosidade pode ser um 

preditor válido do desempenho em sentido absoluto se for adotado uma correlação de 0,30 como 

critério (HURTZ e DONOVAN, 2000). 

Por fim, Hurtz e Donovan (2000) concluíram em seu estudo que a utilização da 

Conscienciosidade como medida global, embora haja uma validade estável e generalizável, tem 

influência moderada no desempenho. Adicionalmente, também concluíram que traços de 

personalidade, que não a Conscienciosidade, são quase igualmente importantes para certas 

ocupações, ainda que sejam menos generalizáveis. 

Recentemente, van Aarde, Meiring e Wiernik (2017), também conduziram uma meta-

análise sobre a relação entre personalidade e desempenho, mas com pesquisas realizadas na 

África do Sul. A Conscienciosidade foi o preditor mais forte entre os diferentes critérios de 

desempenho, enquanto outras características mostraram validade para critérios ou amostras 
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específicos. O estudo de van Aarde, Meiring e Wiernik (2017) é mais uma evidência de que a 

estrutura do Big Five pode ser verificada em diferentes culturas com resultados semelhantes. 

Assim, consistentemente com a literatura apresentada, parte-se da hipótese de que, em 

termos gerais, as dimensões do Big Five possuem capacidade de predizer o desempenho no 

trabalho, sendo a conscienciosidade aquela que apresentaria a maior força positiva e o 

neuroticismo a maior força negativa. 

Acrescenta-se que, buscando uma maior exploração do impacto das variáveis da 

personalidade no desempenho no trabalho, conforme propõem Hurtz e Donovan (2000), logo 

após o próximo tópico sobre a relação entre o Big Five e a Satisfação no Trabalho, faz-se uma 

discussão a respeito da Força Situacional no Trabalho; variável, que segundo evidências mais 

recentes – por exemplo, Judge e Zapata (2015) –, possui efeito moderador sobre a relação em 

estudo. 

2.4. Satisfação no Trabalho e a relação com o Big Five 

A Satisfação no Trabalho tem mobilizado a atenção de pesquisadores do comportamento 

organizacional e de gestores empresariais desde as primeiras décadas do século XX 

(SIQUEIRA, 2008), além de ser uma variável bastante utilizada em programas de recursos 

humanos nas organizações (COELHO JUNIOR e FAIAD, 2012). 

A Satisfação no trabalho pode ser compreendida como um resultado do ambiente 

organizacional sobre a saúde dos trabalhadores e é apontada como um dos três componentes 

psicossociais do conceito de bem-estar no trabalho ao lado de envolvimento com o trabalho e 

comprometimento organizacional (SIQUEIRA, 2008). A sua importância se dá porque este 

construto sintetiza como uma pessoa se sente em relação a uma vida inteira de trabalho e com 

as diversas atividades e experiências que compõem uma carreira (IRISSAPPANE e KAVITHA, 

2014). 

Ao discutir esse construto, Locke (1969) apresenta uma definição que engloba tanto a 

satisfação quanto a insatisfação no trabalho. Estes seriam estados emocionais prazerosos ou 

desagradáveis resultantes da avaliação do trabalho de alguém, sendo, portanto, uma função da 

relação percebida entre o que se deseja do trabalho e o que se percebe como oferta ou 

implicação.  

De acordo com Siqueira (2008), fatores pessoais como sexo, idade, estado civil e nível 

de escolaridade ou relacionados ao ambiente físico como ruído, temperatura e iluminação pouco 
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contribuem para explicar variações em níveis de satisfação. Por outro lado, a satisfação no 

trabalho seria um sentimento extremamente sensível às políticas e práticas gerenciais 

(percepções de justiça, de suporte e de reciprocidade organizacional). Assim, apesar de sofrer 

mutações ao longo de mais de 80 anos, cinco dimensões têm se mantido: satisfação com o 

salário, com os colegas, com a chefia, com as promoções e com o próprio trabalho (SIQUEIRA, 

2008). 

No entanto, Fields (2002) aponta que uma medida global de Satisfação no Trabalho é 

mais provável de refletir diferenças individuais. Segundo o autor, as medidas de Satisfação no 

Trabalho diferem quanto ao grau com que capturam aspectos afetivos ou cognitivos da 

satisfação. Enquanto uma engloba uma avaliação de emoções positivas suscitadas pelo trabalho, 

a outra foca em aspectos lógicos e racionais como condições, oportunidades e resultados. Em 

outras palavras, a Satisfação no Trabalho envolve não apenas os pensamentos de determinado 

indivíduo, mas também os sentimentos que este nutre pelo seu trabalho (BOWLING E 

HAMMOND, 2008). 

Diversas pesquisas têm buscado relacionar a Satisfação no Trabalho com outras 

variáveis importantes no ambiente laboral (STEEL et al., 2018): observou-se, por exemplo, que 

os empregados satisfeitos têm maiores chances de apresentar um melhor desempenho (JUDGE 

et al., 2001); menor probabilidade de se envolver em comportamentos contraproducentes no 

trabalho (MOUNT, ILIES e JOHNSON, 2006); além de apresentarem menor absenteísmo 

(HARDY, WOODS e WALL, 2003). Irissappane e Kavitha (2014), por usa vez, afirmam que 

as pesquisas também já verificaram que a Satisfação no Trabalho está relacionada com a 

rotatividade e a intenção de deixar uma ocupação. Assim, é justificável vincular os traços de 

personalidade à satisfação no trabalho. 

De fato, ao longo dos últimos 30 anos, uma série de estudos (com procedimentos e 

resultados diversos) buscou relacionar fatores do Big Five com a Satisfação no Trabalho. Por 

exemplo, Judge et al. (1999), por meio de um estudo intergeracional, verificaram que a 

Conscienciosidade previu positivamente as dimensões intrínseca e extrínseca do sucesso na 

carreira, sendo que os autores operacionalizaram a dimensão intrínseca a partir da satisfação no 

trabalho, uma vez que este parecia ser o aspecto mais relevante dessa dimensão.  Isso porque é 

improvável que indivíduos insatisfeitos com muitos aspectos de seus empregos atuais 

considerem-se bem-sucedidos em suas carreiras, pelo menos no momento de maior 

insatisfação. Os demais fatores não mostraram correlações significativas. 
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Quase dez anos depois, resultado semelhante foi obtido por Furnham, Eracleous e 

Chamorro-Premuzic (2008), dessa vez por um estudo de caráter transversal, que buscou 

investigar a extensão com que a personalidade e variáveis demográficas contribuem para a 

motivação e a satisfação no trabalho. Ou seja, dentre os cinco fatores, apenas a 

Conscienciosidade se mostrou com correlação significativa com a satisfação no trabalho. 

Já os resultados de uma revisão meta-analítica, que também avaliou a relação da 

personalidade com a Satisfação no Trabalho, conduzida por Judge, Heller e Mount (2002) – 

semelhante a desenvolvida por Barrick e Mount (1991) entre personalidade e desempenho – 

sugerem que os traços de Neuroticismo (ρ = -.29), Conscienciosidade (ρ = .26) e Extroversão (ρ 

= 0.25) demonstraram ter as maiores correlações, ainda que moderadas, enquanto Amabilidade 

e Abertura à Experiência apresentaram correlações não significativas. 

Esse resultado não foi considerado surpreendente, especialmente em função de 

resultados de estudos anteriores (MAGNUS et al., 1993; EMMONS, DIENER e 

LARSEN,1985), os quais sugeriram que os neuróticos tendem a vivenciar eventos mais 

negativos do que outros indivíduos. Ademais, Barrick e Mount (1991) já haviam relatado uma 

correlação negativa entre Neuroticismo e Desempenho no Trabalho. Portanto, é possível que o 

desempenho atue como um mediador na sua relação com a satisfação no trabalho (BRUK-LEE 

et al., 2009). 

Já os extrovertidos são mais predispostos para vivenciar emoções positivas e estas 

provavelmente generalizam a satisfação no trabalho (COSTA e McCRAE, 1992). Ademais, há 

uma explicação para que a Conscienciosidade tenha apresentado a segunda maior correlação 

(JUDGE, HELLER e MOUNT, 2002), uma vez que ela representa uma tendência de maior 

envolvimento no trabalho, aumentando a probabilidade de obtenção de recompensas 

satisfatórias, sejam elas formais e/ou informais (ORGAN E LINGL, 1995). 

Como a Abertura à Experiência está relacionada à criatividade cientifica e artística 

(FEIST, 1998), baixa religiosidade, pensamento divergente e liberalismo político (McCRAE, 

1996), Judge, Heller e Mount (2002) sugerem que nenhum desses estados psicológicos parecem 

estar relacionados à satisfação no trabalho. Por outro lado, o resultado para a Amabilidade 

contrariou a expectativa, uma vez que os autores se basearam na argumentação de McCrae e 

Costa (1991) de que esse fator deveria estar relacionado à felicidade, porque ‘indivíduos 

agradáveis’ tem maior motivação para desenvolver intimidade interpessoal, o que deveria levar 

a um maior bem-estar. 



 
O EFEITO MODERADOR DA FORÇA SITUACIONAL NA RELAÇÃO DA PERSONALIDADE COM DESEMPENHO E SATISFAÇÃO NO TRABALHO          33
                                                                                        

 
Outra meta-análise, fruto do trabalho de Bruk-Lee et al. (2009), encontrou resultados 

razoavelmente consistentes com os de Judge, Heller e Mount (2002). O Neuroticismo 

relacionou-se mais fortemente e negativamente à satisfação no trabalho (ρ = –0,25), com os 

outros fatores variando de 0,16 (Conscienciosidade) a –0,02 (Abertura à experiência). 

Por sua vez, Zhai et al. (2013), por meio de um estudo transversal realizado com uma 

amostra de 818 trabalhadores urbanos de cinco cidades chinesas, levantaram a possibilidade de 

que diferenças culturais entre a China e o Ocidente possam influenciar o relacionamento entre 

os fatores do Big Five e a satisfação no trabalho. De acordo com os autores, apenas a 

Extroversão demonstrou ter efeito sobre a satisfação no trabalho. Por outro lado, Irissappane e 

Kavitha (2014), ao estudarem a influência dos cinco fatores e a satisfação no trabalho – com 

empregados de empresas públicas e privadas do setor de telecomunicações de uma região ao 

sul da Índia –, apenas não encontraram uma relação relevante para a Amabilidade. 

Recentemente, Steel et al. (2018), realizaram a maior meta-análise sobre a relação dos 

traços de personalidade e a satisfação com trabalho e com a vida. Os resultados mostraram que 

os cinco grandes traços de personalidade representavam cerca de 10% da variação na satisfação 

no trabalho. Todas as dimensões do Big Five foram estatisticamente significativas, exceto pela 

Abertura à Experiência, sendo o Neuroticismo (ρ = -0,26), a Extroversão (ρ = 0,23), a 

Conscienciosidade (ρ = 0,20) e Amabilidade (ρ = 0,16) as que mais tiveram correlação com a 

satisfação no trabalho. 

 Em síntese, como foi possível perceber, os resultados dos estudos envolvendo a 

personalidade e a satisfação no trabalho foram diversos. Contudo, algumas tendências puderam 

ser notadas. Primeiro, os fatores Amabilidade e Abertura à Experiência ou apresentaram uma 

correlação muito fraca ou não foram estatisticamente significativos. Segundo, uma maior força 

dos traços Neuroticismo, Extroversão e Conscienciosidade.  

Além disso, é possível que as divergências dos estudos possam ter relação com a 

existência de variáveis que interfiram na relação dos traços de personalidade com a Satisfação 

no Trabalho. Assim, no próximo tópico, será dado destaque para o efeito moderador da Força 

Situacional no Trabalho, construto, que já há algum tempo encontra amparo na literatura, mas 

que apenas mais recentemente, foi consistentemente operacionalizado, especialmente no nível 

dos indivíduos. 
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2.5.O Efeito Moderador da Força Situacional no Trabalho 

Embora não exista um consenso sobre a natureza e a estrutura das situações, há algum 

tempo o comportamento humano é visto por cientistas sociais e psicólogos como uma função 

das diferenças individuais e de características situacionais (MEYER, DALAL e HERMIDA, 

2010). A Força Situacional tem sido tratada por pesquisadores – por exemplo, Johns (2006); e 

Meyer e Dalal (2009) – como uma das formas mais importantes, além de psicologicamente 

significativas, para conceituar as forças comportamentais relevantes dos contextos 

organizacionais modernos (BOWLING et al., 2015). 

Na verdade, já há algum tempo se argumenta que a força (ou demandas) da situação 

possui efeito moderador na relação entre características da personalidade e o comportamento 

(BARRICK e MOUNT, 1993). Pelo menos, desde os anos 1970, pesquisadores – por exemplo, 

Bem e Allen (1974); Ben e Funder (1974) e Chatman (1989) – discutem como a variabilidade 

de comportamentos pode estar relacionada com a interação entre as pessoas e as situações. 

Sendo uma maneira útil de conceituar e prever interações entre pessoas e situações 

(MEYER et al., 2014), a Força Situacional no Trabalho (Situational Strength at Work – SSW) 

é definida por Meyer, Dalal e Hermida (2010, p. 122) como os “sinais implícitos ou explícitos 

fornecidos por entidades externas em relação à conveniência de comportamentos potenciais”. 

A força da situação resulta, conforme os autores, em uma pressão psicológica sobre o indivíduo 

para reduzir a variação dos comportamentos e, dessa forma, acabam por atenuar as relações 

entre os traços de personalidade e variáveis de resultado. 

Costuma-se distinguir as situações como fortes ou fracas (BARRICK e MOUNT, 1993). 

De acordo com Meyer, Dalal e Bonaccio (2009), quando as características que formam essas 

pressões estão ausentes, ou seja, quando a situação é ‘fraca’, é mais provável que os indivíduos 

sejam influenciados por suas tendências comportamentais. Ao contrário, quando essas 

características estão presentes, ou seja, quando a situação é ‘forte’, a tendência é que os 

indivíduos apresentem comportamentos mais homogêneos do que o esperado por suas 

características individuais. 

Ainda nos anos 1990, Barrick e Mount (1993) investigaram o papel moderador da 

autonomia nas relações entre as dimensões do Big Five e Desempenho no Trabalho. Partindo 

das discussões a respeito da Força Situacional, os autores argumentaram que a autonomia seria 

a dimensão do trabalho que melhor capturaria diferenças na hora de selecionar os 

comportamentos adequados, decidir pela ordem e ritmo das tarefas, coordenar as atividades 
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com outros empregados, e assim por diante. Nesse estudo, a validade da Conscienciosidade e 

da Extroversão foram maiores quando havia maior autonomia, o que à luz da Força Situacional 

poderia ser compreendida como uma situação fraca.  

A força situacional se manifesta de diversas formas dentro da organização (BOWLING 

et al., 2015). Sistemas claro de incentivos, supervisão rígida e procedimentos operacionais bem 

estabelecidos são alguns dos exemplos que fazem uma situação ser considerada forte, 

contribuindo para homogeneizar os comportamentos dos indivíduos, diminuindo, por sua vez, 

a influência de características pessoais. Ao contrário, quando esses sinais são menos presentes, 

os funcionários possuem maior liberdade de ação para decidir como se comportar. 

Situações fortes, portanto, reduzem a heterogeneidade das respostas (STEEL et al., 

2018) e, estatisticamente, a redução da influência da personalidade seria observada pela menor 

variabilidade e por correlações atenuadas (MEYER, DALAL e BONACCIO, 2009). Nesse 

sentido, Meyer, Dalal e Bonaccio (2009) observaram que havia uma maior correlação entre 

Conscienciosidade e performance quando a situação era fraca. As correlações chegaram a variar 

de r = 0,09 para 0,23 e r = 0,06 para 0,18, a depender da medida de desempenho utilizada 

(desempenho geral ou desempenho da tarefa, respectivamente). Esses resultados levantaram a 

necessidade de continuar estudando a natureza da força situacional e seu impacto nas relações 

com outros preditores e variáveis de resultado. 

Posteriormente, outros estudos foram realizados para testar o efeito moderador da força 

da situação com diferentes variáveis. Destacam-se, por exemplo, as pesquisas realizadas por 

Meyer, Dalal e Hermida (2010), Meyer et al. (2014), Bowling et al. (2015), Judge e Zapata 

(2015) e Bhargava e Pradhan (2018). 

A importância do estudo de Meyer et al. (2014) se deve ao fato de que além de testar os 

efeitos moderadores da força situacional na relação da personalidade com dois tipos de 

comportamento de trabalho voluntário (cidadania organizacional e comportamento 

contraproducente no trabalho), buscou operacionalizar o constructo ao desenvolver e validar a 

Situational Strength at Work scale (SSW). 

A escala criada pelos autores foi baseada no estudo de Meyer, Dalal e Hermida (2010), 

que trouxe alguma clareza operacional para uma discussão que na maior parte das vezes se 

mostrava vaga na articulação do construto (JUDGE e ZAPATA, 2015). Meyer, Dalal e Hermida 

(2010) demonstraram que a força situacional poderia ser categorizada em quatro dimensões, a 

saber: 
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 Clareza: “extensão em que os sinais sobre responsabilidade ou requisitos 

relacionados ao trabalho estão disponíveis e são fáceis de entender” (MEYERM, 

DALAL e HERMIDA, 2010, p. 125). Nesse sentido, procedimentos, normas, 

instruções e suporte do supervisor, se bem desenvolvidos e bem comunicados, 

fornecem informações inequívocas sobre os comportamentos esperados dos 

empregados. 

 Consistência: “extensão em que os sinais sobre responsabilidades ou requisitos 

relacionados ao trabalho são compatíveis entre si” (MEYER, DALAL e HERMIDA, 

2010, p. 126). A consistência seria, portanto, influenciada por diversas fontes como 

lideranças, políticas e normas, além da coerência desses sinais ao longo do tempo. 

 Restrições: “extensão em que a liberdade de decisão e ação de um indivíduo é 

limitada por forças fora de seu controle” (MEYER, DALAL e HERMIDA, 2010, p. 

126). Assim, as restrições podem ser oriundas de políticas e procedimentos formais, 

sistemas de monitoramento comportamental, supervisão rigorosa e regulamentos 

externos. 

 Consequências: “a extensão em que decisões ou ações têm implicações positivas ou 

negativas importantes para qualquer pessoa ou entidade relevante” (MEYER, 

DALAL e HERMIDA, 2010, 127). Dessa forma, as consequências seriam 

influenciadas pela natureza das tarefas, bem como por recompensas ou punições 

estabelecidas por supervisores, agências reguladoras, dentre outras entidades 

relevantes. 

Já Judge e Zapata (2015) desenvolveram e testaram um modelo interacionista que, 

segundo eles, governaria o grau em que os traços de personalidade do Big Five influenciam o 

Desempenho no Trabalho. O modelo foi derivado de dois conceitos teóricos: a Força da 

Situação e a Teoria de Ativação dos Traços.  

Contudo, mais recentemente, Bhargava e Pradhan (2018) se debruçaram sobre o efeito 

da Orientação a Objetivos no Desempenho no Trabalho, incluindo o efeito moderador da Força 

Situacional no Trabalho na relação entre essas duas variáveis. Os autores utilizaram a escala 

produzida por Meyer et al. (2014) para operacionalizar a Força Situacional, pois consideraram 

que a tentativa de Judge e Zapata (2015) de articular o constructo no contexto do trabalho foi 

relativamente vaga. 
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Judge e Zapata (2015) selecionaram características que atendessem o seu modelo 

empírico, ainda que buscando compatibilizar com os conceitos propostos por Meyer, Dalal e 

Hermida (2010), por meio do Occupational Information Network (O*NET) – programa que 

conta com descritores padronizados e específicos para centenas de ocupações presentes na 

economia dos EUA. 

Embora considerada vaga por Bhargava e Pradhan (2018), é compreensível que Judge 

e Zapata (2015) tenham escolhido essa forma para operacionalizar a Força Situacional na 

medida em que sua pesquisa se dava no nível das ocupações. Isto porque além de demonstrar 

que a força situacional é melhor definida como um constructo com mais de uma faceta, Meyer, 

Dalal e Hermida (2010) sugeriram, a partir da literatura, que a força situacional também poderia 

ser operacionalizada como um construto multinível, incluindo diversas camadas como a da 

cultura nacional, do clima organizacional, das características ocupacionais e também de 

flutuações temporais. 

Assim, consistentemente com a teoria, Judge e Zapata (2015) observaram que todas as 

cinco características do FFM foram mais preditivas de desempenho para ocupações em que o 

processo pelo qual o trabalho é realizado representa uma situação fraca.  

Adicionalmente, seguindo a Teoria de Ativação dos Traços, muitas das características 

selecionadas por Judge e Zapata (2015) também previram desempenho em contextos de 

trabalho que ativavam características específicas. Por exemplo, a Extroversão previu melhor 

Desempenho em ocupações que exigem habilidades sociais; a Amabilidade foi menos 

positivamente relacionada ao Desempenho em contextos competitivos; enquanto a Abertura foi 

mais fortemente relacionada ao Desempenho em ocupações com fortes requisitos de inovação 

e criatividade. 

Embora tenham reconhecido a imprecisão do procedimento, Bowling et al. (2015) 

também operacionalizaram a Força Situacional por meio dos itens da seção “Requisitos 

Ocupacionais” do O*NET. Avaliando o efeito moderador da SSW na relação entre satisfação 

e desempenho no trabalho, os autores observaram que a satisfação era menos relacionada ao 

desempenho para as ocupações que apresentaram restrições altas. Além disso, embora, Bowling 

et al. (2015) não tenham identificado um efeito moderador quando incluída apenas a dimensão 

de Consequências, a relação satisfação-desempenho tornava-se mais fraca na medida em que a 

composição das dimensões da Força Situacional crescia, o que corrobora a teoria. 
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Portanto, esses resultados mais recentes sugerem que a Força Situacional é uma variável 

importante para entender quando é mais provável que características individuais tenham maior 

influência na relação com o desempenho ou a satisfação no trabalho. Assim, entender o grau 

dessa moderação pode contribuir, por exemplo, para que os recrutadores tomem a decisão de 

quando aplicar ou não testes de personalidade em processos seletivos. 

Nesse contexto, à luz da Força Situacional, espera-se que a validade das relações 

envolvendo as dimensões do Big Five, tanto com o Desempenho quanto com a Satisfação no 

Trabalho sejam mais fortes em situações consideradas fracas. Ou seja, quando há maior 

liberdade de decisão e ação, as diferenças individuais, expressas nas cinco dimensões da 

personalidade, fazem maior diferença para o Desempenho e a Satisfação no Trabalho. 

Dessa forma, no próximo tópico são elencadas todas as hipóteses de pesquisa, buscando 

ainda representar, por meio de um modelo estrutural todas as relações que se espera validar por 

meio de testes estatísticos. 

2.6. Hipóteses de Pesquisa 

As hipóteses de pesquisa foram identificadas por meio de pesquisa bibliográfica. Ou 

seja, a partir da consulta e análise de livros, artigos etc., com o intuito de levantar teorias 

suficientes sobre o tema, foram definidas as hipóteses do estudo. 

Em síntese, conforme mencionado anteriormente, há evidências na literatura de que as 

dimensões do Big Five possuem capacidade de predizer o Desempenho no Trabalho, pelo 

menos em certas condições, sendo a Conscienciosidade aquela que apresentaria a maior força 

positiva e o Neuroticismo a maior força negativa. Nesse sentido, as hipóteses que relacionam 

fatores do Big Five e o Desempenho no Trabalho são elencadas no Quadro 5, acompanhadas de 

referências que lhes dão suporte. 
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Quadro 5. Hipóteses - Big Five e Desempenho no Trabalho 

Hipóteses Referências 
H1: Pessoas mais extrovertidas tendem a 
apresentar maior desempenho no 
trabalho. 

Barrick e Mount (1991); Salgado et al. (1997); Hurtz e Donovan 
(2000); e van Aarde, Meiring e Wiernik (2017). 

H2: Pessoas mais amáveis tendem a 
apresentar maior desempenho no 
trabalho. 

Mount, Barrick e Stewart (1997); Salgado et al. (1997); Hurtz e 
Donovan (2000); e van Aarde, Meiring e Wiernik (2017). 

H3: Pessoas mais conscienciosas tendem 
a apresentar maior desempenho no 
trabalho. 

Barrick e Mount (1991); Tett et al. (1991); Salgado et al. (1997); 
Hurtz e Donovan (2000); e van Aarde, Meiring e Wiernik (2017). 

H4: Pessoas mais neuróticas tendem a 
apresentar menor desempenho no 
trabalho. 

Barrick e Mount (1991); Salgado et al. (1997); e Hurtz e Donovan 
(2000). 

H5: Pessoas mais abertas tendem a 
apresentar maior desempenho no 
trabalho. 

Salgado et al. (1997); e Hurtz e Donovan (2000). 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Já os resultados dos estudos envolvendo a personalidade, operacionalizada por meio do 

Big Five, e a Satisfação no Trabalho foram mais diversos. Ainda assim, também conforme 

mencionado anteriormente, algumas tendências puderam ser notadas. Primeiro, os fatores 

Amabilidade e Abertura à Experiência apresentaram correlações muito fracas ou não 

significativas. Segundo, uma maior força dos traços Neuroticismo, Extroversão e 

Conscienciosidade. Embora seja esperado que as mesmas relações sejam encontradas, serão 

testadas as hipóteses para todos os fatores, conforme o Quadro 6, uma vez que existem pelo 

menos alguns estudos que lhes dão suporte. 

 

Quadro 6. Hipóteses - Big Five e Satisfação no Trabalho 

Hipóteses Referências 
H6: Pessoas mais extrovertidas tendem a 
ser mais satisfeitas com o trabalho. 

Judge, Heller e Mount (2002); Bruk-Lee et al. (2009); Zhai et al. 
(2013); Irissappane e Kavitha (2014); e Steel et al. (2018). 

H7: Pessoas mais amáveis tendem a ser 
mais satisfeitas com o trabalho. 

Bruk-Lee et al. (2009); e Steel et al. (2018). 

H8: Pessoas mais conscienciosas tendem 
a ser mais satisfeitas com o trabalho. 

Judge et al. (1999); Judge, Heller e Mount (2002); Furnham, 
Eracleous e Chamorro-Premuzic (2008); Bruk-Lee et al. (2009); 
Irissappane e Kavitha (2014); e Steel et al. (2018). 

H9: Pessoas mais neuróticas tendem a ser 
menos satisfeitas com o trabalho. 

Judge, Heller e Mount (2002); Bruk-Lee et al. (2009); 
Irissappane e Kavitha (2014); e Steel et al. (2018) 

H10: Pessoas mais abertas tendem a ser 
mais satisfeitas com o trabalho. 

Irissappane e Kavitha (2014) 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Adicionalmente, busca-se cumprir o objetivo geral deste trabalho de verificar o efeito 

moderador da Força Situacional nas relações envolvendo os cinco fatores e o Desempenho e a 
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Satisfação no Trabalho. Conforme a literatura apresentada, a Força Situacional tem se mostrado 

como variável moderadora de diversas relações. Dessa forma, espera-se que as relações 

envolvendo os cinco fatores com o Desempenho e a Satisfação no Trabalho também sejam mais 

fortes em situações consideradas fracas. Nesse sentido, no Quadro 7 são definidas as hipóteses 

relativas ao efeito moderador da Força Situacional e as variáveis que são objeto da presente 

pesquisa. 

 

Quadro 7. Hipóteses - Efeito moderador da Força Situacional 

Hipóteses Referências 
H11: As relações entre os cinco fatores da personalidade e o 
Desempenho no Trabalho são mais fortes entre os empregados cuja 
atuação se dá em situações consideradas fracas. 

Barrick e Mount (1993); Meyer, Dalal e 
Bonaccio (2009); Judge e Zapata (2015); 
Bowling et al. (2015) e Bhargava e 
Pradhan (2018). 

H12: As relações entre os cinco fatores da personalidade e a 
Satisfação no Trabalho serão mais fortes entre os empregados cuja 
atuação se dá em situações consideradas fracas. 
Fonte: elaborado pelo autor 

A princípio, com base em alguns estudos – por exemplo,  Judge et al. (2001) e Bruk-

Lee et al. (2009) – também se avaliou a possibilidade de testar a relação da personalidade e 

desempenho, mediada pela satisfação no trabalho e vice-versa, embora não estivesse no escopo 

da pesquisa. No entanto, em função das escolhas de como operacionalizar as variáveis (descritas 

no próximo capítulo), optou-se por descartar a verificação dessas hipóteses porque estas 

variáveis estariam em marcos temporais distintos. 

Por meio das hipóteses identificadas, espera-se medir os relacionamentos entre as 

variáveis. Nesse sentido, elaborou-se um modelo estrutural capaz de representar as relações a 

serem investigadas entre os cinco fatores de personalidade estabelecidos no modelo Big Five 

(Extroversão, Amabilidade, Conscienciosidade, Neuroticismo e Abertura à Experiência) com o 

Desempenho e a Satisfação no Trabalho. 

Pretende-se ainda avaliar as relações entre as variáveis de interesse moderadas pela 

Força Situacional, considerando suas quatro dimensões (Clareza, Consistência, Restrições e 

Consequências), além do impacto de variáveis de controle como nível do cargo, gênero, tempo 

de companhia e faixa etária. Dessa forma, o modelo estrutural da pesquisa pode ser 

representado, conforme a Figura 1.  
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Figura 1. Modelo estrutural 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Em resumo, no presente capítulo, abordou-se com maior ênfase o construto da 

personalidade, tendo como base o modelo dos cinco fatores, passando pela história de pesquisas 

na área, inclusive no Brasil. Também foram apresentados os construtos de Desempenho e 

Satisfação no Trabalho e a relação destes com o Big Five, além de pesquisas recentes sobre o 

efeito moderador da Força Situacional. Por fim, foram elencadas as hipóteses que emergem a 

partir da revisão da literatura, bem como foi apresentado o modelo estrutural da pesquisa. Já no 

próximo capítulo, pretende-se demonstrar o percurso metodológico deste trabalho, definindo 

como foram operacionalizadas as variáveis estudadas, além dos métodos adotados para coleta 

e tratamento dos dados. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

3.1. Desenho de Pesquisa 

Esta pesquisa caracteriza-se por ser de natureza quantitativa com utilização de dados 

primários e secundários. Segundo Richardson (1999), a pesquisa quantitativa é caracterizada 

pelo emprego da quantificação, tanto na coleta quanto no tratamento de informações por meio 

de técnicas estatísticas. Pretende-se avaliar o grau de correlação entre os cinco fatores do Big 

Five, o Desempenho e a Satisfação, bem como verificar se existem diferenças significativas 

nessas relações em função da Força Situacional. 

Adicionalmente, pode-se dizer que se trata de um levantamento ou survey, uma vez que, 

de forma quantitativa ou numérica, a partir de uma amostra, descrevem-se tendências ou 

atitudes de uma população (CRESWELL, 2007). Justifica-se a escolha do levantamento como 

tipo de procedimento em razão de sua economicidade e da capacidade de obtenção de progresso 

rápido na coleta de dados, uma vez que há limitação de prazo para concluir o estudo. 

Quanto aos objetivos, seguindo a descrição de Babbie (1999), a pesquisa pode ser 

classificada como explicativa por se propor a encontrar relações entre fatores da personalidade 

e o desempenho e a satisfação no trabalho. Ademais, Gil (1999, p. 28) afirma que a pesquisa 

explicativa tem como “preocupação central identificar os fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos”. 

Como unidade de análise, foram definidos os empregados de uma empresa brasileira do 

setor de Petróleo e Gás. Para a obtenção dos dados primários, foi aplicado um questionário. Já 

os dados secundários foram obtidos junto à área de Recursos Humanos da empresa onde foi 

realizada a pesquisa. Como as informações obtidas referem-se a um dado momento do tempo, 

caracteriza-se por ser uma pesquisa interseccional de forma que a utilização deste método pode 

implicar não só na descrição dos dados, mas também para determinar relações entre as variáveis 

estudadas na época do estudo (BABBIE, 1999). 

3.2. Mensuração dos Construtos 

A mensuração é um aspecto importante da pesquisa em Administração. Para tanto, as 

variáveis do estudo são classificadas em independentes, dependentes e de controle, a saber: 
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3.2.1. Variáveis Independentes 

 Cinco fatores da personalidade  

A operacionalização das variáveis independentes (Extroversão, Conscienciosidade, 

Amabilidade, Neuroticismo e Abertura à experiência) se dará por meio dos resultados dos testes 

realizados pelos participantes da pesquisa. Foi escolhido o instrumento Big Five com escala 

reduzida, elaborado por Hauck Filho et al. (2012), contendo 25 adjetivos divididos em cinco 

subescalas, que foi construído a partir do Modelo dos Cinco Fatores de Hutz et al. (1998) para 

aplicação no Brasil.  

Os adjetivos complementam o enunciado “Sou uma pessoa...”, de forma que os 

participantes façam uma autoavaliação em uma escala Likert de cinco pontos (1 = discordo 

totalmente; 2 = discordo; 3 = neutro; 4 = concordo; e 5 = concordo totalmente). O Quadro 8 

apresenta os 25 adjetivos agrupados em cada uma das cinco subescalas. 

 

 

Quadro 8. Instrumento Big Five com Escala Reduzida 

Fator Código Item 

Extroversão 

EX01 
EX02 
EX03 
EX04 
EX05 

Comunicativa 
Quieta (I) 
Tímida (I) 
Desembaraçada 
Inibida (I) 

Amabilidade 

AM01 
AM02 
AM03 
AM04 
AM05 

Amável 
Gentil 
Simpática 
Bondosa 
Compreensiva 

Conscienciosidade 

AM01 
AM02 
AM03 
AM04 
AM05 

Dedicada 
Esforçada 
Responsável 
Organizada 
Cuidadosa 

Neuroticismo 

NE01 
NE02 
NE03 
NE04 
NE05 

Pessimista 
Deprimida 
Insegura 
Ansiosa 
Aborrecida 

Abertura à Experiência 

AE01 
AE02 
AE03 
AE04 
AE05 

Criativa 
Artística 
Filosófica 
Aventureira 
Audaciosa 

 
Nota: os marcadores “Quieta”, “Tímida” e “Inibida” são invertidos (I) para a mensuração do fator Extroversão. 
Fonte: Adaptado de Hauck Filho et al. (2012) 
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 Força Situacional (FS) 

Como não foram encontradas escalas validadas para medir a Força Situacional no Brasil, 

a escala Situational Strength at Work (SSW), produzida por Meyer et al. (2014), foi traduzida 

do inglês para o português, buscando manter a consistência de sentido com a língua original.  

A escala foi traduzida de seu original em inglês para o português do Brasil por dois 

tradutores profissionais, que trabalharam juntos no mesmo ambiente físico. Cabe destacar que 

embora ambos os tradutores dominem os idiomas inglês e português, um deles é nativo do 

idioma inglês e o outro nativo do idioma português do Brasil.  

Em síntese, a tradução da SSW foi realizada em cinco etapas:  

i. o tradutor nativo do idioma português do Brasil produziu uma tradução do 

conteúdo do inglês para o português do Brasil;  

ii. o tradutor nativo do idioma inglês verificou se o conteúdo original do texto foi 

contemplado por completo e de maneira exata;  

iii. o tradutor nativo do idioma português do Brasil releu o documento final, polindo 

o texto de acordo com as normas da língua portuguesa do Brasil;  

iv. o pesquisador efetuou pequenos ajustes a partir das sugestões de pessoas que 

faziam parte da população da presente pesquisa, convidadas especificamente 

para participar de um pré-teste; e 

v. os ajustes sugeridos foram avaliados pelos tradutores com o objetivo de manter 

o sentido original. 

Adicionalmente, visando uma padronização do questionário, optou-se por adotar as 

mesmas opções de resposta da escala anterior. Assim, embora no instrumento original de Meyer 

et al. (2014) seja adotada uma escala do tipo Likert de sete pontos, optou-se por solicitar aos 

respondentes a avaliação de cada enunciando em apenas cinco pontos (1 = discordo totalmente; 

2 = discordo; 3 = neutro; 4 = concordo; e 5 = concordo totalmente). 

Cada um dos itens compõe uma das dimensões da força situacional (clareza, 

consistência, restrições e consequências), conforme o Quadro 9 a seguir. 
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Quadro 9. Escala da Força Situacional no Trabalho (SSW) 

Fator Código Item 

C
la

re
za

 

FS01 
Neste trabalho, são oferecidas informações específicas sobre as responsabilidades 
relacionadas ao trabalho. 

FS02 
Neste trabalho, são fornecidas informações fáceis de entender sobre os requisitos para 
realizar o trabalho. 

FS03 
Neste trabalho, são oferecidas informações claras e diretas sobre o que um empregado 
precisa fazer para ter êxito. 

FS04 Neste trabalho, o(a) empregado(a) é informado exatamente sobre o que pode esperar. 

FS05 
Neste trabalho, as pessoas recebem informações precisas sobre como executar seu 
trabalho 

FS06 
Neste trabalho, são oferecidas informações específicas sobre quais tarefas precisam ser 
realizadas. 

FS07 
Neste trabalho, o(a) empregado(a) é informado(a) sobre o que exatamente se espera 
dele(a).                                                                                                                 

C
on

si
st

ên
ci

a FS08 
Neste trabalho, as fontes de informação sobre o trabalho a ser realizado são sempre 
consistentes entre si. 

FS09 Neste trabalho, as responsabilidades são compatíveis entre si. 
FS10 Neste trabalho, todas as exigências são altamente compatíveis entre si. 

FS11 
Neste trabalho, os procedimentos permanecem completamente consistentes ao longo do 
tempo. 

FS12 
Neste trabalho, as instruções dadas pelo(a) supervisor(a) estão de acordo com as políticas 
oficiais da organização. 

FS13 
Neste trabalho, as orientações informais normalmente estão de acordo com as políticas 
oficiais. 

FS14 
Neste trabalho, as informações são geralmente as mesmas, independente de quem as 
esteja dando. 

R
es

tr
iç

õe
s FS15 Neste trabalho, um(a) empregado(a) é coibido(a) de tomar suas próprias decisões. 

FS16 
Neste trabalho, há limitações que impedem um(a) empregado(a) de fazer algo à sua 
própria maneira. 

FS17 Neste trabalho, um(a) empregado(a) é coibido(a) de decidir como deve fazer algo. 

FS18 
Neste trabalho, a liberdade de tomar decisões de um(a) empregado(a) é limitada por 
outras pessoas. 

FS19 
Neste trabalho, pressões externas limitam a liberdade de tomar decisões de um(a) 
empregado(o). 

FS20 
Neste trabalho, os procedimentos coíbem um(a) empregado(a) de trabalhar de seu próprio 
jeito. 

FS21 Neste trabalho, outras pessoas limitam o que um(a) empregado(a) pode fazer. 

C
on

se
q

uê
nc

ia
s FS22 

Neste trabalho, a decisão de um(a) empregado(a) tem consequências extremamente 
importantes para outras pessoas. 

FS23 Neste trabalho, o erro de um(a) empregado(a) ocasiona consequências muito sérias. 
FS24 Neste trabalho, as ações de um(a) empregado(a) influenciam resultados importantes. 

FS25 
Neste trabalho, outras pessoas ficam em risco quando um(a) empregado(a) não 
desempenha bem sua função. 

FS26 
Neste trabalho, os erros são mais prejudiciais do que os erros em quase todos as outras 
posições. 

FS27 
Neste trabalho, as tarefas são mais importantes do que as tarefas em quase todos as outras 
posições. 

FS28 Neste trabalho, há consequências se um(a) empregado(a) não faz o que dele(a) se espera. 
Fonte: adaptado de Meyer et al. (2014). 
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3.2.2. Variáveis Dependentes 

 Desempenho no Trabalho (DT) 

A operacionalização do Desempenho no Trabalho tem sido uma questão frequente por 

se tratar de um construto multifuncional (CAMPBELL, McHENRY e WISE, 1990). Como 

foram avaliados empregados em diferentes ocupações, seria inviável avaliar métricas 

especificas de desempenho para cada atividade. Nesse sentido, foi utilizada a estratégia, adotada 

por alguns pesquisadores, de obter a classificação de supervisores, (LINDEN, NIJENHUIS e 

BAKKER, 2010), uma vez que a empresa onde foi aplicada a pesquisa adota um processo anual 

de avaliação de desempenho de seus empregados.  

As informações relativas ao desempenho individual, obtidas junto à organização, 

envolvem um conjunto de avaliações realizadas pelos gestores referentes aos anos de 2017 a 

2019, que se dividem basicamente em dois grupos: metas e competências. Na primeira, os 

empregados são avaliados de acordo com indicadores de resultados, pré-estabelecidos pelo 

gerente. Na segunda, os empregados são avaliados em função de um conjunto de competências 

comportamentais previamente definidas pela empresa.  

Dessa forma, pode-se dizer que tais avaliações diferenciam o desempenho, conforme 

descrito na literatura, por aspectos relacionados ao resultado e ao comportamento 

(QUEIROGA, 2009; QUEIROGA, BORGES-ANDRADE e COELHO JUNIOR, 2015) ou 

ainda por desempenho na tarefa e desempenho contextual (LINDEN, NIJENHUIS e BAKKER, 

2010).  

A empresa enviou a pontuação média obtida por cada empregado no período. Cabe 

esclarecer que, segundo Campbell, McHenry e Wise (1990), não há impedimento quanto ao 

uso de apenas um índice das contribuições de um indivíduo para tomar uma decisão específica 

do pessoal como, por exemplo, selecionar ou promover.  

 Satisfação no Trabalho (ST) 

Para medir a Satisfação no Trabalho foi adotada a Escala de Satisfação no Trabalho 

(EST), na sua versão reduzida, construída e validada no Brasil. A EST está ancorada numa 

visão multidimensional da satisfação no trabalho e seus itens cobrem cinco dimensões teóricas 

do conceito: satisfação com os colegas de trabalho, satisfação com o salário, satisfação com a 

chefia, satisfação com a natureza do trabalho, satisfação com as promoções (SIQUEIRA, 2008). 
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Embora na sua versão original seja adotada uma escala Likert de sete pontos, para 

manter a padronização do questionário e também devido ao seu tamanho, optou-se por utilizar 

apenas cinco pontos para indicar o grau de satisfação com aspectos do trabalho atual (1 = 

totalmente insatisfeito; 2 = insatisfeito; 3 = indiferente; 4 = satisfeito; 5 = totalmente satisfeito). 

O Quadro 10 apresenta as definições e os indicadores para cada uma das dimensões de 

Satisfação no Trabalho supracitadas. 

  

Quadro 10. Dimensões e itens da Escala Reduzida de Satisfação no Trabalho (EST) 

Dimensões Definições Itens 

Satisfação 
com os 
colegas 
(ST1) 

Contentamento com a 
colaboração, amizade, a 
confiança e o relacionamento 
com os colegas de trabalho. 

ST01 
Com o espírito de colaboração dos meus colegas de 
trabalho. 

ST06 
Com o tipo de amizade que meus colegas 
demonstram por mim. 

ST24 
Com a confiança que eu posso ter em meus colegas 
de trabalho. 

Satisfação 
com o 
salário 
(ST2) 

Contentamento com o que 
recebe como salário se 
comparado com o quanto o 
indivíduo trabalham com sua 
capacidade profissional, com o 
custo de vida e com os esforços 
feitos na realização do trabalho. 

ST05 
Com o meu salário comparado com o quanto eu 
trabalho. 

ST08 
Com o meu salário comparado à minha capacidade 
profissional. 

ST21 
Com o meu salário comparado aos meus esforços no 
trabalho. 

Satisfação 
com a 
chefia 
(ST3) 

Contentamento com a 
organização e capacidade 
profissional do chefe com o seu 
interesse pelo trabalho dos 
subordinados e entendimento 
entre eles. 

ST19 
Com o entendimento entre mim e meu chefe. 
 

ST22 
Com a maneira como meu chefe me trata. 
 

ST25 Com a capacidade profissional do meu chefe. 

Satisfação 
com a 

natureza do 
trabalho 

(ST4) 

Contentamento com o interesse 
despertado pelas tarefas, com a 
capacidade de elas absorverem o 
trabalhador e com a variedade 
das mesmas. 

ST07 
Com o grau de interesse que minhas tarefas me 
despertam. 

ST11 
Com a capacidade de meu trabalho absorver-me. 
 

ST23 
Com a variedade de tarefas que realizo. 
 

Satisfação 
com as 

promoções 
(ST5) 

Contentamento com o número de 
vezes que já recebeu promoções, 
com as garantias oferecidas a 
quem é promovido, com a 
maneira de a empresa realizar 
promoções e com o tempo de 
espera pela promoção. 

ST03 
Com o número de vezes que já fui promovido nesta 
empresa. 

ST10 
Com a maneira como esta empresa realiza 
promoções de seu pessoal. 

ST16 
Com as oportunidades de ser promovido nesta 
empresa. 

Fonte: Adaptado de Siqueira (2008) 

 

Adicionalmente, foram selecionadas variáveis de controle. Assim, características 

demográficas dos empregados como Nível do Cargo (superior ou médio), Gênero (Masculino 

ou Feminino), Tempo de Companhia (em anos) e Idade (em anos) foram obtidas junto à 

empresa onde foi aplicada a pesquisa. 
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3.3. Procedimentos e Coleta de Dados 

Conforme explicitado no tópico anterior, os dados relativos ao desempenho individual 

dos empregados, além de outras informações como nome, e-mail e demais características 

demográficas foram encaminhadas pela empresa onde foi aplicada a pesquisa, sendo esta base 

utilizada para definição do público alvo da pesquisa. Foram retirados da base, os empregados 

sem nenhuma avaliação de desempenho no período; cedidos para outros órgãos; lotados em 

departamentos com menos de 3 pessoas; bem como aqueles com função de confiança. Nesse 

sentido, concentrou-se apenas nos cerca de 35 mil empregados da carreira técnica, que passaram 

pelo mesmo processo de avaliação de desempenho.  

Após estas exclusões, a população foi estratificada por nível do cargo (superior e médio) 

e tempo de companhia, sendo os respondentes sorteados aleatoriamente para cada grupo. Após 

um período sem resposta dos membros da amostra original, foram sorteados novos indivíduos 

em substituição, repetindo esse procedimento até que fosse alcançado cerca de 500 

respondentes. Dessa forma, trata-se de uma amostragem probabilística estratificada, que 

segundo Oliveira (2011, p. 34), “é aplicada quando há necessidade de dividir a população em 

estratos homogêneos”. 

Dessa forma, para obtenção dos dados primários, um link com o endereço eletrônico do 

questionário – elaborado no Microsoft Forms – foi encaminhado por e-mail aos sorteados para 

compor a amostra. As respostas foram obtidas entre 19 de agosto a 11 de setembro de 2020 (23 

dias) e a principal preocupação foi garantir que a amostra obtida tivesse características 

semelhantes aos da população conforme explicitado anteriormente. 

3.4. Estratégia de Análise 

Concluída a coleta dos dados, foram utilizadas técnicas de estatística descritiva para 

caracterizar a amostra. Em seguida, os dados foram analisados por meio da Modelagem de 

Equações Estruturais (MEE), mais conhecida como Structural Equation Modeling (SEM). Na 

verdade, SEM é um termo geral utilizado para se referir a uma classe de métodos estatísticos 

multivariados em que relações complexas entre variáveis latentes e indicadores são estimadas 

de uma só vez (KOCK, 2020). 

A SEM é uma técnica multivariada que permite a estimação simultânea de múltiplas 

equações, que representam a maneira como construtos se relacionam com seus indicadores, 

bem como com outros construtos. Nesse sentido, quando técnicas SEM são empregadas para 
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testar uma teoria estrutural, pode-se dizer que há uma equivalência com à execução de análise 

fatorial e análise de regressão em um passo. Por conta disso, a SEM tem se tornado bastante 

popular nas ciências sociais (HAIR et al., 2009). 

Para o presente trabalho, foi utilizado o software WarpPLS 7.0, que permite a estimação 

de modelos de equações estruturais baseada em variância. Após o desenho do modelo de 

mensuração, foi avaliada a presença de outliers, visando uma maior confiabilidade nas análises 

dos parâmetros estimados. Em seguida, foram avaliadas as validades convergente e 

discriminante do instrumento de mensuração, bem como a sua confiabilidade. 

Por fim, cada uma das hipóteses foi testada por meio das análises dos betas estimados e 

seus respectivos valores-p. Para obter essas estimativas, foram utilizados os algoritmos de 

análise, sendo o PLS Regression para o modelo externo e o Linear para o interno, além do 

método de reamostragem Bootstrapping com 500 iterações (KOCK, 2020). 
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4. RESULTADOS 

Este capítulo apresenta os resultados referentes ao perfil da amostra, a avaliação do 

modelo de mensuração dos construtos e a avaliação do modelo estrutural a partir da análise das 

suas relações em função das hipóteses formuladas ao longo deste trabalho.  

4.1. Estatística Descritiva da Amostra 

A amostra inicial contou com 513 profissionais da empresa onde foi aplicada a pesquisa. 

Destes, apenas 7 responderam que não concordavam em participar da pesquisa ou não 

responderam o questionário até o final, o que resultou numa amostra final de 506 profissionais. 

A Tabela 1 apresenta os dados demográficos da amostra coletada em comparação com a 

população. 

  

Tabela 1. Dados demográficos da amostra coletada 

Variável Categorias n 
% do total 
(amostra) 

% do total 
(poulação) 

Var. 
(p.p.) 

Gênero 
(GN) 

Feminino 114 22,5 16,5 6,0 
Masculino 392 77,5 83,5 -6,0 

Nível do 
Cargo 
(NV) 

Nível Médio 276 54,5 59,0 -4,5 
Nível Superior 230 45,5 41,0 4,5 

Tempo de 
Companhia 

(TC)  

Até 4 anos 31 6,1 4,8 1,3 
De 5 a 9 anos 107 21,1 20,8 0,4 
De 10 a 14 anos 197 38,9 39,1 -0,1 
De 15 a 19 anos 93 18,4 17,9 0,5 
De 20 a 24 anos 4 0,8 0,6 0,1 
De 25 a 29 anos 5 1,0 1,9 -0,9 
De 30 a 34 anos 42 8,3 10,6 -2,3 
De 35 anos em diante 27 5,3 4,3 1,0 

Idade 
(ID) 

Até 25 anos 4 0,8 0,3 0,5 
De 26 a 30 anos 21 4,2 4,3 -0,1 
De 31 a 35 anos 77 15,2 16,0 -0,8 
De 36 a 40 anos 117 23,1 22,1 1,1 
De 41 a 45 anos 71 14,0 17,1 -3,0 
De 46 a 50 anos 58 11,5 11,3 0,1 
De 51 a 55 anos 76 15,0 13,5 1,5 
De 56 a 60 anos 61 12,1 11,0 1,1 
De 61 anos em diante 21 4,2 4,5 -0,3 

Total   506 100,0 100,0 0,0 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os respondentes têm, em média, 14,7 anos de empresa e 44,3 anos de idade, sendo que 

77,5% são do gênero masculino e 54,5% são de nível técnico. Cabe destacar que em função dos 

procedimentos adotados para coleta dos dados, conforme explicado no item 3.3, a amostra 

apresenta uma proporção semelhante à da população para as quatro variáveis de controle 

escolhidas. 

4.2. Mensuração dos Construtos 

O modelo de mensuração mostra a operacionalização dos construtos por meio de um 

conjunto de indicadores e a sua análise avalia o quanto esse conjunto de variáveis realmente 

representa o construto (HAIR et al., 2009).  

Nesse sentido, o objetivo desta seção é avaliar a qualidade da mensuração das variáveis 

latentes que serão utilizadas para testar as hipóteses estabelecidas para esse trabalho. Assim, 

foram avaliadas a validade convergente, validade discriminante, bem como a confiabilidade de 

cada um dos constructos. 

No entanto, antes de realizar a avaliação desses indicadores, foi avaliada a presença de 

outliers no modelo. Kock (2020) argumenta que os dados padronizados geralmente variam de 

-4 a 4, de forma que os valores discrepantes assumem valores fora dessa faixa. Nesse sentido, 

foram exportados do software WarpPLS 7.0 os escores padronizados para cada uma das 

variáveis latentes. Adotando o critério proposto por Kock (2020), cinco observações foram 

consideradas discrepantes e, consequentemente, excluídas da amostra. Assim, a amostra final, 

após a exclusão dos outliers, contou com 501 respondentes. 

Em seguida, a tabela Combined Loadings and Cross Loadings, gerada pelo software 

WarpPLS 7.0 após definição dos passos da SEM, apresenta a correlação entre os indicadores e 

os fatores extraídos por meio da análise fatorial. Esta correlação é conhecida como cargas 

fatoriais (combined loadings).  

Com os valores das cargas é possível verificar se os indicadores, que de acordo com a 

teoria fazem parte de um mesmo construto, se comportam da mesma maneira empiricamente. 

Assim, os indicadores devem idealmente ter correlações altas com o fator ao qual foram 

teoricamente alocados e correlações baixas com os demais fatores extraídos. De acordo com 

Kock (2020), essa tabela é usualmente utilizada para avaliar a validade convergente do 

instrumento de mensuração. 
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Dois critérios são recomendados para concluir que um modelo de mensuração tem 

validade convergente aceitável. Primeiro, os valores-p associados às cargas devem ser iguais 

ou menores que 0,05; e as cargas devem ser iguais ou superiores a 0,5 (KOCK, 2020). Os 

indicadores que não atenderem a esses dois critérios devem ser removidos do modelo. Com 

base nesses critérios, apenas o item FS28 foi excluído da análise (Tabela 2).  

 

 

Tabela 2. Combined Loading and Cross Loadings - Mensuração Inicial 

Items EX AM CO NE AE CL CS RS CQ ST P Value 

EX01 0.801 0.245 -0.084 0.111 0.103 0.058 0.033 -0.025 0.016 -0.077 <0.001 
EX02 0.737 -0.004 -0.100 0.122 0.075 -0.053 0.031 0.033 -0.008 0.059 <0.001 
EX03 0.834 -0.147 0.028 -0.108 -0.097 -0.091 0.042 -0.015 0.037 0.040 <0.001 
EX04 0.730 0.055 0.057 -0.025 0.011 0.062 -0.064 -0.049 -0.003 -0.049 <0.001 
EX05 0.804 -0.137 0.094 -0.087 -0.080 0.029 -0.047 0.055 -0.044 0.026 <0.001 
AM01 -0.070 0.789 -0.090 0.013 0.055 0.087 -0.060 -0.039 0.005 -0.044 <0.001 
AM02 -0.045 0.812 0.074 -0.008 -0.058 -0.049 -0.010 -0.054 -0.064 0.018 <0.001 
AM03 0.276 0.699 -0.125 0.049 0.109 0.144 -0.116 0.021 -0.007 -0.052 <0.001 
AM04 -0.050 0.723 0.114 0.002 0.020 -0.086 0.089 0.031 0.005 0.007 <0.001 
AM05 -0.100 0.641 0.025 -0.062 -0.135 -0.105 0.113 0.058 0.076 0.079 <0.001 
CO01 0.026 -0.001 0.783 0.067 0.056 0.049 -0.136 0.017 -0.003 0.111 <0.001 
CO02 0.091 0.022 0.757 0.099 0.055 -0.006 -0.036 0.021 0.035 0.104 <0.001 
CO03 0.052 0.026 0.773 -0.048 -0.118 -0.033 -0.040 0.037 0.032 -0.012 <0.001 
CO04 -0.062 -0.160 0.698 -0.049 -0.029 0.060 0.069 -0.070 -0.028 -0.106 <0.001 
CO05 -0.123 0.108 0.701 -0.080 0.036 -0.072 0.167 -0.013 -0.042 -0.118 <0.001 
NE01 0.095 -0.027 0.057 0.771 -0.078 -0.050 0.126 0.032 -0.031 -0.009 <0.001 
NE02 -0.060 0.092 -0.073 0.807 0.112 -0.086 0.036 -0.074 0.030 -0.100 <0.001 
NE03 -0.146 0.154 -0.223 0.720 -0.025 -0.013 -0.066 0.065 0.002 0.175 <0.001 
NE04 0.074 0.004 0.092 0.632 -0.035 0.184 -0.153 -0.024 0.034 0.052 <0.001 
NE05 0.045 -0.229 0.160 0.731 0.014 0.001 0.025 0.005 -0.032 -0.097 <0.001 
AE01 -0.001 0.006 0.156 -0.048 0.729 -0.019 0.009 -0.022 0.008 -0.051 <0.001 
AE02 -0.141 -0.006 0.038 0.117 0.717 -0.026 0.021 0.040 -0.006 0.088 <0.001 
AE03 0.012 0.009 -0.063 0.206 0.529 -0.054 0.053 0.125 -0.034 0.096 <0.001 
AE04 -0.011 0.079 -0.188 -0.031 0.619 0.023 0.008 -0.033 -0.041 -0.032 <0.001 
AE05 0.165 -0.087 0.015 -0.224 0.619 0.076 -0.088 -0.094 0.068 -0.092 <0.001 
FS01 -0.016 0.017 0.040 -0.050 -0.030 0.795 -0.141 0.100 -0.042 0.056 <0.001 
FS02 0.021 -0.047 0.041 -0.046 -0.050 0.827 -0.067 0.112 -0.058 -0.010 <0.001 
FS03 -0.018 0.056 -0.002 0.064 0.042 0.836 -0.063 -0.015 0.041 0.005 <0.001 
FS04 -0.005 -0.007 -0.023 0.053 0.071 0.832 0.073 -0.130 0.067 0.021 <0.001 
FS05 0.048 -0.006 -0.065 0.011 -0.038 0.791 0.189 -0.008 -0.001 -0.070 <0.001 
FS06 0.019 0.020 0.007 -0.028 -0.054 0.801 0.040 0.009 -0.057 -0.057 <0.001 
FS07 -0.048 -0.035 0.001 -0.008 0.054 0.800 -0.027 -0.066 0.048 0.054 <0.001 
FS08 -0.118 -0.013 -0.005 -0.055 0.027 0.155 0.779 0.020 -0.004 -0.078 <0.001 
FS09 0.058 0.047 -0.066 -0.013 -0.052 0.205 0.784 0.077 -0.034 -0.028 <0.001 
FS10 0.057 0.039 -0.044 0.066 -0.016 0.110 0.818 -0.017 0.031 -0.043 <0.001 
FS11 -0.030 0.007 0.054 0.019 -0.006 -0.084 0.739 -0.118 0.042 -0.100 <0.001 
FS12 0.025 -0.007 0.069 0.012 -0.002 -0.049 0.645 0.086 -0.026 0.231 <0.001 
FS13 0.020 -0.043 0.083 -0.027 -0.070 -0.223 0.627 -0.027 0.024 0.115 <0.001 
FS14 -0.010 -0.045 -0.062 -0.009 0.115 -0.193 0.714 -0.019 -0.033 -0.040 <0.001 
FS15 0.051 0.044 -0.071 0.080 0.059 -0.025 0.043 0.704 -0.136 -0.170 <0.001 
FS16 0.020 0.009 0.006 -0.119 -0.105 -0.016 0.192 0.660 0.042 0.024 <0.001 
FS17 -0.040 -0.012 -0.067 0.059 0.035 -0.058 0.087 0.779 -0.045 -0.082 <0.001 
FS18 -0.008 0.018 0.060 0.006 -0.023 -0.009 -0.105 0.776 0.028 0.109 <0.001 
FS19 0.038 0.035 0.044 0.077 -0.015 -0.081 -0.071 0.722 -0.028 0.146 <0.001 
FS20 -0.022 -0.032 -0.051 -0.145 -0.042 0.139 0.018 0.570 0.126 -0.048 <0.001 
FS21 -0.035 -0.064 0.064 -0.002 0.069 0.078 -0.133 0.765 0.040 0.007 <0.001 
           (Continua) 
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Items EX AM CO NE AE CL CS RS CQ ST P Value 

FS22 0.102 0.097 -0.008 0.059 0.013 0.018 -0.009 0.029 0.646 0.029 <0.001 
FS23 -0.026 0.028 -0.023 -0.080 -0.042 0.021 0.001 0.074 0.761 -0.060 <0.001 
FS24 -0.017 0.048 -0.024 -0.056 0.007 0.105 -0.083 -0.056 0.691 -0.031 <0.001 
FS25 0.057 -0.043 -0.051 0.093 -0.099 -0.053 0.044 -0.069 0.757 0.043 <0.001 
FS26 -0.086 -0.080 0.055 -0.084 0.122 -0.132 -0.057 -0.026 0.674 0.038 <0.001 
FS27 -0.069 -0.088 0.088 0.007 0.071 0.053 -0.064 -0.062 0.585 -0.050 <0.001 
FS28 0.052 0.051 -0.027 0.106 -0.074 -0.003 0.258 0.172 0.407 0.047 <0.001 
ST01 0.055 0.113 0.038 -0.165 -0.054 0.147 -0.064 0.134 0.007 0.515 <0.001 
ST03 -0.064 -0.174 0.031 0.151 0.041 -0.056 -0.026 -0.057 0.050 0.658 <0.001 
ST05 -0.082 0.073 -0.247 -0.042 -0.019 -0.196 0.114 0.067 0.023 0.612 <0.001 
ST06 0.159 0.162 0.044 -0.102 -0.128 0.073 -0.111 0.126 0.056 0.536 <0.001 
ST07 -0.025 0.065 0.189 -0.169 0.052 0.006 0.031 -0.075 0.037 0.557 <0.001 
ST08 -0.067 0.036 -0.261 0.046 0.014 -0.158 0.046 0.070 -0.017 0.646 <0.001 
ST10 -0.016 -0.047 -0.055 0.134 0.005 -0.053 0.122 -0.098 0.051 0.687 <0.001 
ST11 0.028 -0.140 0.158 -0.111 0.054 0.001 0.150 0.042 -0.116 0.605 <0.001 
ST16 -0.104 -0.082 -0.044 0.076 -0.005 -0.019 0.024 -0.127 0.060 0.680 <0.001 
ST19 0.078 0.024 0.066 0.040 -0.006 0.158 -0.089 -0.031 -0.090 0.700 <0.001 
ST21 -0.088 0.029 -0.202 -0.002 -0.012 -0.196 0.132 0.048 -0.004 0.674 <0.001 
ST22 0.086 -0.007 0.112 0.059 -0.044 0.094 -0.127 -0.006 -0.089 0.695 <0.001 
ST23 0.034 -0.105 0.151 -0.083 0.131 0.037 -0.048 -0.100 -0.031 0.632 <0.001 
ST24 0.036 0.100 0.072 -0.038 -0.069 0.110 -0.135 0.091 0.091 0.559 <0.001 
ST25 0.005 0.029 -0.001 0.097 0.015 0.099 -0.050 -0.014 -0.002 0.619 <0.001 

AVE 0.612 0.541 0.552 0.539 0.418 0.659 0.536 0.510 0.430 0.394   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Hair et al. (2009) também indica utilizar a variância extraída média ou average 

variances extracted (AVE) como critério para avaliar a validade convergente, por se tratar de 

um indicador resumido de convergência. Nesse sentido, o autor argumenta que uma AVE de 

0,5 ou mais sugere convergência adequada. Caso contrário, há um indicativo de que, em média, 

mais erro permanece nos itens do que variância explicada pela estrutura fatorial latente imposta 

sobre a medida.  

Por esse critério, as variáveis Abertura à Experiência (AE), Consequências (CQ) e 

Satisfação no Trabalho (ST) deveriam ser excluídas do modelo. No entanto, apesar de os índices 

não atenderem ao critério mínimo, optou-se por avaliar outros indicadores antes de excluí-los 

do modelo, uma vez que eles não se distanciaram muito do recomendado, exceto para ST. Dada 

a relevância de ST para a presente pesquisa, decidiu-se que este construto passaria a ser 

mensurado por meio de seus cinco fatores, uma vez que dessa forma as validades convergente, 

discriminante, bem como os índices de confiabilidade apresentaram melhores resultados. 

Consequentemente, com a exclusão do indicador FS28 e com o desdobramento de ST 

em suas cinco dimensões, um novo modelo de mensuração foi estimado. Como resultado, 

obteve-se uma aceitável validade convergente dos construtos, conforme apresentado na Tabela 

3. 
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Tabela 3. Combined Loadings and Cross Loadings - Mensuração Final 

Items EX AM CO NE AE CL CS RS CQ ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 P value 

EX01 0.801 0.246 -0.087 0.122 0.102 0.063 0.029 -0.027 0.008 0.034 -0.033 -0.120 0.008 0.022 <0.001 
EX02 0.737 -0.007 -0.097 0.157 0.059 -0.029 0.011 0.026 0.006 -0.015 0.115 -0.048 0.141 -0.082 <0.001 
EX03 0.834 -0.143 0.035 -0.139 -0.090 -0.100 0.052 -0.006 0.035 -0.031 -0.020 0.110 -0.080 0.047 <0.001 
EX04 0.730 0.051 0.057 -0.025 0.012 0.057 -0.059 -0.052 0.003 -0.021 -0.008 0.030 -0.022 -0.053 <0.001 
EX05 0.804 -0.136 0.088 -0.099 -0.073 0.016 -0.040 0.056 -0.052 0.032 -0.045 0.023 -0.034 0.053 <0.001 
AM01 -0.070 0.789 -0.099 0.043 0.053 0.097 -0.073 -0.049 -0.007 0.058 0.005 -0.145 0.081 -0.023 <0.001 
AM02 -0.050 0.812 0.064 -0.005 -0.058 -0.057 -0.007 -0.056 -0.061 0.012 -0.013 0.024 0.018 -0.014 <0.001 
AM03 0.281 0.699 -0.092 0.036 0.117 0.152 -0.112 0.012 -0.002 -0.013 0.043 0.012 -0.114 -0.023 <0.001 
AM04 -0.042 0.723 0.114 -0.020 0.008 -0.085 0.087 0.054 0.022 -0.111 -0.014 0.088 -0.007 0.034 <0.001 
AM05 -0.108 0.641 0.013 -0.064 -0.128 -0.118 0.123 0.058 0.064 0.054 -0.021 0.036 0.010 0.034 <0.001 
CO01 0.018 0.010 0.783 0.088 0.042 0.033 -0.136 0.028 0.007 0.007 -0.034 0.045 0.165 -0.001 <0.001 
CO02 0.087 0.023 0.757 0.104 0.051 -0.017 -0.028 0.025 0.044 0.020 -0.000 0.062 0.052 0.017 <0.001 
CO03 0.045 0.001 0.773 -0.047 -0.094 -0.043 -0.021 0.013 0.014 0.151 -0.012 -0.070 -0.127 0.038 <0.001 
CO04 -0.042 -0.142 0.698 -0.078 -0.038 0.090 0.048 -0.053 -0.022 -0.153 0.038 -0.006 -0.068 0.014 <0.001 
CO05 -0.122 0.105 0.701 -0.082 0.039 -0.060 0.158 -0.020 -0.049 -0.043 0.013 -0.034 -0.033 -0.073 <0.001 
NE01 0.098 -0.025 0.062 0.771 -0.089 -0.042 0.118 0.035 -0.011 -0.096 0.058 0.075 0.042 -0.099 <0.001 
NE02 -0.064 0.096 -0.088 0.807 0.116 -0.100 0.047 -0.068 0.023 0.019 -0.104 -0.046 -0.047 0.038 <0.001 
NE03 -0.148 0.158 -0.242 0.720 -0.024 -0.012 -0.073 0.063 -0.020 0.115 0.013 -0.069 0.119 0.102 <0.001 
NE04 0.072 -0.000 0.074 0.632 -0.043 0.189 -0.161 -0.033 0.034 0.073 0.030 -0.100 0.142 -0.028 <0.001 
NE05 0.050 -0.235 0.206 0.731 0.027 0.003 0.036 0.006 -0.023 -0.096 0.014 0.127 -0.232 -0.014 <0.001 
AE01 -0.010 0.024 0.107 -0.044 0.729 -0.047 0.019 -0.001 0.017 -0.032 -0.143 0.021 0.072 0.022 <0.001 
AE02 -0.147 0.022 -0.017 0.115 0.717 -0.051 0.025 0.066 -0.024 0.054 -0.151 -0.034 0.104 0.176 <0.001 
AE03 -0.007 0.002 -0.090 0.203 0.529 -0.087 0.073 0.119 -0.056 0.116 -0.078 0.054 -0.009 0.054 <0.001 
AE04 0.008 0.056 -0.108 -0.040 0.619 0.071 -0.012 -0.059 -0.030 -0.061 0.220 -0.004 -0.117 -0.113 <0.001 
AE05 0.181 -0.111 0.079 -0.216 0.619 0.118 -0.102 -0.118 0.087 -0.064 0.189 -0.028 -0.081 -0.163 <0.001 
FS01 -0.019 0.014 0.020 -0.016 -0.033 0.795 -0.150 0.091 -0.050 0.091 0.008 -0.108 0.125 0.006 <0.001 
FS02 0.004 -0.049 -0.002 -0.023 -0.057 0.827 -0.055 0.112 -0.042 0.012 -0.071 0.048 0.094 -0.080 <0.001 
FS03 -0.011 0.061 0.010 0.052 0.044 0.836 -0.064 -0.010 0.035 0.004 -0.000 -0.027 -0.046 0.070 <0.001 
FS04 0.007 0.004 -0.010 0.040 0.069 0.832 0.066 -0.119 0.063 -0.020 0.012 -0.030 -0.024 0.086 <0.001 
FS05 0.054 -0.019 -0.036 0.017 -0.035 0.791 0.183 -0.022 -0.001 -0.005 0.069 -0.050 -0.046 -0.068 <0.001 
FS06 0.007 0.010 0.007 -0.034 -0.048 0.801 0.051 0.002 -0.047 -0.038 -0.011 0.103 -0.048 -0.107 <0.001 
FS07 -0.042 -0.022 0.012 -0.039 0.057 0.800 -0.028 -0.052 0.039 -0.043 -0.002 0.063 -0.054 0.089 <0.001 
FS08 -0.105 -0.003 -0.005 -0.031 0.014 0.183 0.779 0.022 -0.011 -0.017 0.026 -0.175 0.094 -0.003 <0.001 
FS09 0.066 0.050 -0.061 0.005 -0.062 0.226 0.784 0.075 -0.032 -0.031 0.056 -0.077 0.079 -0.045 <0.001 
FS10 0.081 0.055 -0.021 0.067 -0.028 0.149 0.818 -0.007 0.025 -0.059 0.061 -0.137 0.032 0.055 <0.001 
FS11 -0.032 0.000 0.047 0.044 -0.005 -0.078 0.739 -0.129 0.031 0.040 -0.011 -0.121 0.038 -0.060 <0.001 
FS12 -0.014 -0.025 0.030 -0.026 0.025 -0.129 0.645 0.084 -0.021 0.124 -0.139 0.338 -0.127 0.077 <0.001 
FS13 -0.001 -0.048 0.058 -0.048 -0.058 -0.269 0.627 -0.022 0.030 0.051 -0.091 0.191 -0.062 0.045 <0.001 
FS14 -0.005 -0.051 -0.031 -0.030 0.117 -0.184 0.714 -0.021 -0.020 -0.078 0.057 0.084 -0.096 -0.056 <0.001 
FS15 0.072 0.061 -0.050 0.088 0.043 0.023 -0.004 0.704 -0.138 -0.140 0.066 -0.151 0.068 -0.064 <0.001 
FS16 0.004 -0.002 -0.018 -0.107 -0.100 -0.042 0.213 0.660 0.043 0.067 -0.051 0.042 0.014 -0.032 <0.001 
FS17 -0.027 -0.011 -0.043 0.055 0.038 -0.037 0.073 0.779 -0.056 0.007 0.017 -0.127 -0.056 0.047 <0.001 
FS18 -0.005 0.028 0.055 -0.000 -0.028 -0.009 -0.107 0.776 0.030 -0.015 0.018 0.056 0.043 0.049 <0.001 
FS19 0.020 0.025 0.021 0.078 -0.009 -0.113 -0.048 0.722 -0.019 0.055 -0.019 0.157 0.020 -0.018 <0.001 
FS20 -0.030 -0.060 -0.022 -0.160 -0.021 0.125 0.048 0.570 0.128 0.051 0.012 0.071 -0.184 -0.053 <0.001 
FS21 -0.033 -0.051 0.046 0.002 0.061 0.075 -0.136 0.765 0.039 -0.011 -0.043 -0.025 0.057 0.045 <0.001 
FS22 0.086 0.112 -0.055 0.040 0.008 -0.036 0.051 0.065 0.652 -0.020 -0.167 0.204 -0.047 0.047 <0.001 
FS23 -0.017 0.022 0.003 -0.068 -0.053 0.039 0.021 0.082 0.763 -0.105 0.114 0.089 -0.023 -0.172 <0.001 
FS24 -0.021 0.030 -0.012 -0.042 0.016 0.095 -0.038 -0.058 0.693 0.073 0.018 0.016 -0.092 -0.061 <0.001 
FS25 0.077 -0.053 -0.005 0.112 -0.098 -0.018 0.057 -0.072 0.755 0.057 0.151 -0.094 -0.041 -0.001 <0.001 
FS26 -0.069 -0.052 0.038 -0.071 0.101 -0.119 -0.054 0.008 0.689 -0.019 -0.019 -0.089 0.097 0.112 <0.001 
FS27 -0.065 -0.057 0.032 0.032 0.049 0.039 -0.048 -0.026 0.601 0.022 -0.152 -0.132 0.126 0.111 <0.001 
ST01 -0.032 -0.013 -0.029 -0.038 0.024 0.043 0.025 0.009 -0.049 0.829 0.003 -0.066 0.096 -0.107 <0.001 
ST06 0.091 0.061 -0.013 -0.014 -0.057 -0.029 -0.017 0.032 0.005 0.811 -0.033 -0.043 0.027 0.135 <0.001 
ST24 -0.054 -0.045 0.040 0.049 0.030 -0.013 -0.009 -0.039 0.043 0.873 0.027 0.103 -0.117 -0.023 <0.001 
ST05 0.000 0.023 0.004 -0.047 -0.010 -0.008 0.017 0.002 0.021 -0.007 0.927 -0.020 -0.054 -0.010 <0.001 
ST08 0.013 -0.001 -0.033 0.042 0.017 0.026 -0.057 0.015 -0.021 -0.005 0.932 -0.003 0.035 0.046 <0.001 
ST21 -0.013 -0.022 0.029 0.005 -0.006 -0.018 0.039 -0.018 -0.000 0.012 0.940 0.022 0.019 -0.036 <0.001 
ST19 0.022 0.018 -0.008 -0.017 -0.004 0.043 -0.008 -0.007 -0.022 -0.037 -0.011 0.932 0.066 -0.015 <0.001 
ST22 0.029 -0.020 0.049 -0.007 -0.033 -0.027 -0.036 0.013 -0.025 0.016 0.002 0.935 0.011 0.038 <0.001 
ST25 -0.054 0.003 -0.044 0.026 0.039 -0.017 0.046 -0.007 0.050 0.022 0.010 0.884 -0.082 -0.024 <0.001 
               (Continua) 
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Items EX AM CO NE AE CL CS RS CQ ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 P value 

ST07 -0.045 0.131 -0.010 -0.038 -0.028 -0.026 -0.005 -0.022 0.064 0.032 -0.113 -0.061 0.865 0.026 <0.001 
ST11 0.030 -0.068 0.010 -0.007 -0.031 0.006 0.089 0.097 -0.079 -0.071 0.033 -0.016 0.837 0.050 <0.001 
ST23 0.016 -0.067 0.000 0.045 0.060 0.020 -0.082 -0.073 0.012 0.038 0.083 0.078 0.848 -0.076 <0.001 
ST03 -0.008 -0.096 0.076 0.030 0.042 -0.017 -0.056 0.018 -0.006 0.062 0.055 0.038 -0.077 0.870 <0.001 
ST10 0.048 0.057 -0.033 0.020 -0.011 -0.003 0.073 -0.002 -0.006 -0.012 0.003 -0.044 0.030 0.897 <0.001 
ST16 -0.040 0.036 -0.040 -0.049 -0.029 0.019 -0.019 -0.015 0.012 -0.048 -0.056 0.007 0.044 0.909 <0.001 
AVE 0.612 0.541 0.552 0.539 0.418 0.659 0.536 0.510 0.482 0.703 0.871 0.841 0.723 0.796   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A matriz de correlações entre as variáveis latentes (Tabela 4) foi utilizada para avaliar 

a validade discriminante do instrumento de mensuração. Um instrumento de medida tem boa 

validade discriminante se as afirmações associadas a cada variável latente não são confundidas 

pelos respondentes que respondem ao questionário com as afirmações associadas a outras 

variáveis latentes (KOCK, 2020). Ou seja, a validade discriminante é o grau em que um 

construto é verdadeiramente diferente dos demais (HAIR et al., 2009). Kock (2020) recomenda 

que para cada variável latente, a raiz quadrada da variância média extraída (AVE) deve ser 

maior do que qualquer uma das correlações envolvendo aquela variável latente. 

  

Tabela 4. Matriz de correlação das variáveis latentes 

  EX AM CO NE AE CL CS RS CQ ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 

EX (0.782)              
AM 0.186 (0.735) 

            
CO 0.258 0.452 (0.743)            
NE -0.365 -0.258 -0.307 (0.734)           
AE 0.302 0.207 0.206 -0.158 (0.647) 

         
CL 0.172 0.155 0.174 -0.297 0.134 (0.812)         
CS 0.091 0.101 0.118 -0.246 0.051 0.681 (0.732)        
RS -0.075 -0.121 -0.120 0.231 0.034 -0.274 -0.331 (0.714) 

      
CQ 0.063 0.150 0.082 -0.053 0.145 0.113 0.080 0.167 (0.694)      

ST1 0.208 0.213 0.156 -0.296 0.077 0.405 0.308 -0.199 0.093 (0.838)     

ST2 -0.020 -0.033 -0.145 -0.076 -0.045 0.282 0.306 -0.241 -0.031 0.241 (0.933)    

ST3 0.157 0.148 0.089 -0.206 0.069 0.443 0.367 -0.318 -0.008 0.511 0.246 (0.917)   

ST4 0.220 0.156 0.216 -0.364 0.168 0.475 0.435 -0.323 0.070 0.424 0.294 0.431 (0.850)  

ST5 0.029 -0.019 -0.033 -0.111 0.019 0.414 0.404 -0.328 0.056 0.225 0.576 0.379 0.403 (0.892) 

Nota: A raiz quadrada da variância média extraída (AVE) é mostrada na diagonal principal da matriz.    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para finalizar a avaliação da qualidade da mensuração das variáveis latentes, foi feita a 

análise da confiabilidade dos constructos por meio da análise do composite reliability e do alpha 

de Cronbach.  
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De acordo com Kock (2020), um instrumento de mensuração apresenta aceitável 

confiabilidade se os indicadores associados a cada variável latente foram entendidos da mesma 

maneira por diferentes respondentes. Ambos os indicadores para cada construto devem 

apresentar valores acima de 0,7 para atestar a existência de confiabilidade (ou consistência 

interna) das variáveis latentes mensuradas (KOCK, 2020; HAIR et al., 2009). 

De acordo com a Tabela 4, apenas o constructo Abertura à Experiência (AE) não 

apresentou valores satisfatórios, indicando a sua exclusão das análises e, consequentemente, a 

impossibilidade de testar as hipóteses H5, H10, H11.5 e H12.5 deste trabalho. 

 

Tabela 5. Coeficientes das variáveis latentes 

Variable Composite reliability coefficients Cronbach's alpha coefficients Full collinearity VIFs 

EX 0.887 0.841 1.304 

AM 0.854 0.785 1.397 

CO 0.860 0.797 1.462 

NE 0.853 0.784 1.443 

AE 0.780 0.647 1.228 

CL 0.931 0.914 2.260 

CS 0.889 0.854 2.059 

RS 0.878 0.837 1.384 

CQ 0.847 0.783 1.171 

ST1 0.876 0.788 1.600 

ST2 0.953 0.926 1.681 

ST3 0.941 0.905 1.695 

ST4 0.887 0.808 1.743 

ST5 0.921 0.872 1.912 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Além disso, avaliou-se o índice Full collinearity VIFs (variance inflation factors) para 

verificar a existência de multicolinearidade entre as variáveis latentes. A partir dos dados 

extraídos do WarpPLS 7.0 (KOCK, 2020), obteve-se valores menores que o limite de 5, 

conforme sugestão de Hair et al. (2009). 

Em suma, os resultados apresentados nesta seção fornecem subsídios para que as 

relações que serão testadas no modelo estrutural sejam válidas, já que o instrumento de 

mensuração apresentou validade discriminante, validade convergente e, exceto pelo construto 

Abertura à Experiência (AE), todos os demais apresentaram confiabilidade aceitável. 
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4.2. Análise dos Resultados do Modelo Estrutural 

O modelo estrutural representa a teoria através de um conjunto de uma ou mais relações 

de dependência enfatizando a natureza e magnitude da relação entre os construtos (HAIR et al., 

2009). Quatro modelos foram estimados com o objetivo de testar as hipóteses do estudo. O 

Modelo 1 teve por objetivo explicar a variância do Desempenho e das dimensões da Satisfação 

no Trabalho a partir de quatro variáveis de controle: gênero, nível do cargo, tempo de 

companhia e idade. Por serem variáveis qualitativas, as duas primeiras foram representadas no 

modelo por variáveis dummy, conforme codificação apresentada no Quadro 11. 

  

Quadro 11. Variáveis de controle utilizadas no modelo 

Variável Código Descrição 

Gênero GN 
Indivíduo do gênero masculino = 1; e 
Indivíduo do gênero feminino = 0. 

Nível do Cargo NV 
Indivíduo que atua em cargo de nível superior = 1; e 
Indivíduo que atua em cargo de nível médio = 0 

Tempo de Companhia TC 
Número de anos completos que o profissional trabalha na 
empresa 

Idade ID Idade do profissional medida em anos completos 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No Modelo 2 foram acrescentadas ao modelo anterior as variáveis independentes 

relativas à personalidade (traços do Big Five). Já no Modelo 3, além das variáveis anteriores, 

foram inseridas as quatro dimensões da Força Situacional (clareza, consistência, restrições e 

consequências) com o objetivo de testar o seu efeito direto nas variáveis dependentes, enquanto 

que no Modelo 4 a intenção foi avaliar seu efeito moderador nas relações Personalidade–

Desempenho e Personalidade–Satisfação. 

O ajuste global dos modelos estimados foi avaliado por meio da média de R² (Tabela 

6), que representa a fração da variabilidade da variável dependente explicada pela variabilidade 

das variáveis independentes incluídas no modelo. 

Os resultados evidenciaram um aumento significativo da média de R2 após a inclusão 

das variáveis de interesse. O modelo somente com as variáveis de controle (Modelo 1) 

apresentou uma média de R2 de apenas 5,4% contra um R2 de 12,1% (Modelo 2), 25,1% 

(Modelo 3) e 27,7% (Modelo 4), após a inclusão das variáveis de interesse. No Modelo 4, a 
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Satisfação com natureza do trabalho (ST4) e Desempenho no Trabalho (DT) foram as variáveis 

que apresentaram maior e menor R², respectivamente. 

  

Tabela 6. Índices estimados para os modelos 

  Modelo  
Variável 

Dependente 

M1 M2 M3 M4 

R² R² ajustado R² R² ajustado R² R² ajustado R² 
R² 

ajustado 
ST1 0,009 0,001 0,130 0,116 0,233 0,215 0,263 0,219 
ST2 0,085 0,078 0,125 0,111 0,222 0,203 0,259 0,215 
ST3 0,011 0,003 0,071 0,056 0,261 0,242 0,282 0,240 
ST4 0,059 0,051 0,191 0,178 0,348 0,332 0,373 0,336 
ST5 0,076 0,069 0,088 0,073 0,291 0,273 0,306 0,265 
DT 0,082 0,075 0,118 0,104 0,148 0,127 0,181 0,133 

Média 0,054 0,046 0,121 0,106 0,251 0,232 0,277 0,235 
Legenda: Satisfação com os colegas (ST1); Satisfação com o salário (ST2); Satisfação com a chefia (ST3); Satisfação com a natureza do 
trabalho (ST4); Satisfação com as promoções (ST5); Desempenho no Trabalho (DT). 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Este aumento de 22,4 p.p. do Modelo 1 para o Modelo 4 pode ser considerado 

representativo. No entanto, o Modelo 2 foi utilizado para testar as hipóteses referentes às 

relações entre os traços do Big Five com o Desempenho e a Satisfação no Trabalho (H1, H2, H3, 

H4, H6, H7, H8 e H9), enquanto o Modelo 4 foi adotado para testar as hipóteses referentes ao 

efeito moderador da Força Situacional (H11 e H12). Conforme mencionado anteriormente, as 

hipóteses H5 e H10 não puderam ser testadas em razão de a variável Abertura à Experiência 

(AE) não ter apresentado bons índices de validade convergente e confiabilidade. 

Acrescenta-se que as hipóteses desse estudo foram testadas e optou-se por representá-

las separadamente em figuras específicas para uma melhor visualização dos modelos estimados. 

4.2.1. Personalidade e Desempenho no Trabalho 

As primeiras hipóteses desse estudo relacionaram fatores da personalidade, seguindo o 

modelo Big Five, e o Desempenho no Trabalho. Especificamente, foi avaliado se as pessoas 

mais extrovertidas (H1), mais amáveis (H2), mais conscienciosas (H3) e menos neuróticas (H4) 

tendem a apresentar maior desempenho no trabalho. 

Por meio da Modelagem de Equações Estruturais foi possível avaliar cada uma dessas 

relações, bem como verificar se algumas variáveis de controle (nível do cargo, gênero, tempo 

de companhia e idade) possuem alguma influência no Desempenho no Trabalho. Tais relações 

estão representadas na Figura 2. 
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Primeiramente, cabe avaliar a influência das variáveis de controle. Destas, duas 

variáveis demonstraram ter uma influência significativa, mas com efeitos opostos. De acordo 

com a Figura 2, o Nível do Cargo demonstrou ter uma influência positiva (b = 0,172; p < 0,001), 

enquanto a Idade demonstrou ter uma influência negativa (b = -0,329; p < 0,001). Já o Gênero 

(b = -0,016; p = 0,347) e o Tempo de Companhia (b = 0,102; p = 0,054) não apresentaram 

influência significativa para essa amostra. Em resumo, os empregados de nível superior, com 

menos anos de empresa tendem a apresentar maior Desempenho no Trabalho. 

 

Figura 2. Coeficiente de caminho entre Personalidade e Desempenho no Trabalho 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme apresentado na Figura 4, foi encontrada uma relação positiva entre o traço da 

Conscienciosidade e o Desempenho no Trabalho (b = 0,195; p < 0,001), a um nível de 

significância de 0,1%, o que indica a não rejeição da hipótese H3. No entanto, os demais fatores 

não apresentaram relação significante. Os resultados obtidos para a Extroversão (b = -0,001; p 

= 0,488), a Amabilidade (b = -0,073; p = 0,062) e o Neuroticismo (b = -0,052; p = 0,133) não 

indicaram haver relação com o Desempenho no Trabalho, sugerindo a rejeição das hipóteses 

H1, H2 e H4. 

Adicionalmente, pode-se avaliar o Tamanho do Efeito ou Effect Size (ES), que são 

calculados pelo WarpPLS 7.0 como os valores absolutos das contribuições individuais das 
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variáveis latentes para o preditor correspondente. Ou seja, com os tamanhos de efeito, é possível 

verificar se os efeitos indicados pelos coeficientes de caminho são pequenos (<0,02), médios 

(<0,15) ou grandes (<0,35). Valores abaixo de 0,02 sugerem efeitos muito fracos para serem 

considerados relevantes do ponto de vista prático, mesmo quando os Valores-p correspondentes 

são estatisticamente significativos; uma situação que pode ocorrer com grandes tamanhos de 

amostra (Kock, 2020). 

Entre as variáveis que foram significantes, a Idade foi a que apresentou o maior tamanho 

de efeito (ES = 0,074), seguida da Conscienciosidade (ES = 0,029) e do Nível do Cargo (ES = 

0,025). Dessa forma, as três variáveis demonstraram ter um efeito médio. 

O resultado consolidado do teste de hipóteses, envolvendo a Personalidade e o 

Desempenho no Trabalho pode ser visto de forma sintetizada no quadro a seguir: 

 

  

Quadro 12. Resultado dos testes das hipóteses entre Personalidade e Desempenho no Trabalho 

Hipótese Resultado 

H1: Pessoas mais extrovertidas tendem a apresentar maior desempenho no trabalho. Rejeitada 

H2: Pessoas mais amáveis tendem a apresentar maior desempenho no trabalho. Rejeitada 

H3: Pessoas mais conscienciosas tendem a apresentar maior desempenho no trabalho. Suportada 

H4: Pessoas mais neuróticas tendem a apresentar menor desempenho no trabalho. Rejeitada 

H5: Pessoas mais abertas tendem a apresentar maior desempenho no trabalho. Não pôde ser testada 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

4.2.2. Personalidade e Satisfação no Trabalho 

Em seguida, da mesma forma que no item anterior, foi avaliado se os traços da 

Personalidade (Big Five) teriam capacidade de predizer a Satisfação no Trabalho. 

Especificamente, foi avaliado se as pessoas mais extrovertidas (H6), mais amáveis (H7), mais 

conscienciosas (H8) e menos neuróticas (H9) tendem a apresentar maior satisfação no trabalho.  

Nesse caso em específico, foram avaliadas as relações com cada dimensão da Satisfação 

no Trabalho: Satisfação com os colegas (ST1); Satisfação com o salário (ST2); Satisfação com 

a chefia (ST3); Satisfação com a natureza do trabalho (ST4); e Satisfação com as promoções 

(ST5).  
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As relações foram testadas e optou-se por representá-las separadamente para uma 

melhor visualização do modelo. Assim, a partir de agora, cada uma dessas relações é 

apresentada. A Figura 3 traz as relações entre os traços da personalidade e a satisfação com os 

colegas.  

 

Figura 3. Coeficiente de caminho entre Personalidade e Satisfação com Colegas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com relação à influência das variáveis de controle, duas demonstraram ter uma 

influência significativa. De acordo com a Figura 3, o Nível do Cargo (b = 0,106; p = 0,007) e o 

Tempo de Companhia (b = 0,100; p = 0,027) apresentaram uma influência positiva. Enquanto 

isso, o Gênero (b = -0,013; p = 0,382) e a Idade (b = -0,070; p = 0,125) não apresentaram 

influência significativa para essa amostra. Em suma, os empregados de nível superior e com 

mais anos de empresa tendem a apresentar maior satisfação com os colegas. 

Além disso, foi encontrada uma relação significativa dos traços Extroversão (b = 0,105; 

p = 0,014), Amabilidade  (b = 0,157; p < 0,001) e Neuroticismo  (b = -0,225; p < 0,001), com 

a Satisfação com os colegas, o que indica a não rejeição das hipóteses H6.1, H7.1, H9.1, pois todas 

foram no sentido previsto. Por outro lado, a Conscienciosidade (b = -0,002; p < 0,487) não 

apresentou relação significante, sugerindo a rejeição da hipótese H3.1. 

Entre as variáveis que foram significantes, as de interesse apresentaram tamanho de 

efeito médio. O Neuroticismo foi a que apresentou o maior tamanho de efeito (ES = 0,067), 
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seguida da Amabilidade (ES = 0,034), da Extroversão (ES = 0.022). Já o Tempo de Companhia 

(ES = 0.007) e o Nível do Cargo (ES = 0,006) apresentaram efeitos pequenos com poucos 

efeitos práticos. 

Em seguida, foram avaliadas as relações dos traços da Personalidade com a Satisfação 

com o salário (Figura 4). 

 

Figura 4. Coeficiente de caminho entre Personalidade e Satisfação com Salário 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Entre as variáveis de controle, três demonstraram ter uma influência significativa. De 

acordo com a Figura 4, o Nível do Cargo (b = 0,208; p < 0,001) e o Tempo de Companhia (b = 

0,203; p < 0,001) apresentaram uma influência positiva, enquanto o Gênero (b = -0,096; p = 

0,019) apresentou uma influência negativa. Enquanto isso, a Idade (b = -0,005; p = 0,469) não 

apresentau influência significativa para essa amostra. Em suma, os empregados de nível 

superior, com mais anos de empresa e do gênero feminino tenderam a apresentar maior 

satisfação com o salário. 

Além disso, apenas os traços de Conscienciosidade (b = -0,209; p = 0,259) e 

Neuroticismo (b = -0,128; p = 0,006) apresentaram relação significativa com a Satisfação com 

o salário, sendo ambas em sentido negativo. Esse resultado indica a não rejeição da hipótese 

H9.2, que previu uma influência negativa do Neuroticismo na Satisfação com o Trabalho. Por 

outro lado, embora significante, como a Conscienciosidade também apresentou influência 
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negativa, é possível rejeitar a hipótese H8.2, uma vez que fora previsto que indivíduos mais 

conscienciosos tenderiam a ter maior satisfação no trabalho.  

Já os traços Extroversão (b = -0,033; p = 0,014) e Amabilidade (b = 0,067; p = 0,104) 

não foram significantes com a Satisfação com o salário, indicando, assim, a rejeição das 

hipóteses H6.2 e H7.2. 

Nesse caso, dentre as variáveis significantes, o Nível do Cargo foi a aquela que 

apresentou maior tamanho do efeito (ES = 0,042), seguida por Tempo de Companhia (ES = 

0,038), Conscienciosidade (ES = 0,030), Neuroticismo (0,010) e Gênero (ES = 0,007).  Com 

exceção do Neuroticismo e Gênero, que apresentaram efeito pequeno, as demais apresentaram 

efeito médio. 

As próximas relações testadas envolvem o relacionamento entre os traços da 

Personalidade e a Satisfação com a chefia (Figura 5). Nesse caso, dentre as variáveis de 

controle, somente o Nível do Cargo (b = 0,102; p = 0,009) demonstrou ter uma influência 

significativa. Ou seja, os empregados de nível superior tenderam a apresentar maior satisfação 

com a chefia. 

 

Figura 5. Coeficiente de caminho entre Personalidade e Satsifação com a Chefia 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Já entre as variáveis de interesse, a Extroversão (b = 0,087; p = 0,035), a Amabilidade 

(b = 0,120; p = 0,013) e o Neuroticismo (b = -0,160; p < 0,001) foram significantes com a 
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satisfação com a chefia. Como essas relações foram no sentido previsto, as hipóteses H6.3, H7.3 

e H9.3 não puderam ser rejeitadas. Ao contrário, a Hipótese H8.3 que previa uma influência 

positiva da Conscienciosidade (b = -0,036; p < 0,257) acabou sendo rejeitada. 

Nesse caso, o tamanho do efeito do Neuroticismo (ES = 0.033) foi considerado médio. 

As demais variáveis significantes acabaram demonstrando efeito pequeno e com poucos efeitos 

práticos: Amabilidade (ES = 0,018); Extroversão (ES = 0,014) e Nível do Cargo (ES = 0,008). 

Em seguida, foram testadas as hipóteses relacionadas à Satisfação com a natureza de 

trabalho (Figura 6). Dentre as variáveis de controle, apenas o Tempo de Companhia se mostrou 

significativo e positivo (b = 0,193; p < 0,001). Ou seja, fatores como Nível do Cargo (b = 0,062; 

p = 0,071), Gênero (b = 0,025; p = 0,294) e Idade (b = 0,002; p = 0,487) não tiverem influência 

significativa dentre os respondentes da pesquisa. 

 

Figura 6. Coeficiente de caminho entre Personalidade e Satisfação com a Natureza de Trabalho 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com a Figura 6, os indivíduos com maior Extroversão (b = 0,081; p = 0,049) 

e Conscienciosidade (b = 0,093; p = 0,032) tenderam a apresentar maiores níveis de satisfação 

com a natureza de trabalho, indicando a não rejeição das hipóteses H6.4 e H8.4. A hipótese H9.4 

também foi suportada, uma vez que os indivíduos com maior Neuroticismo (b = -0,274; p < 

0,001) tenderam a apresentar menor satisfação com a natureza de trabalho, exatamente o que 

fora previsto inicialmente. 
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Considerado médio, o Neuroticismo (ES = 0,100) foi a variável que apresentou maior 

tamanho de efeito nesse caso, seguido do Tempo de Companhia (ES = 0,044) e da 

Conscienciosidade (0,020). Por último, a Extroversão (ES = 0,018) teve efeito considerado 

pequeno, sendo pouco relevante na prática. 

Por fim, foram avaliadas as relações entre cada um dos traços do Big Five com a 

Satisfação com as promoções. De acordo com a Figura 7, as pessoas de nível superior (b = 

0,129; p = 0,001) e com mais tempo de companhia (b = 0,213; p = < 0,001) tenderam a 

apresentar maior satisfação com as promoções. Tanto o Gênero (b = -0,026; p = 0,290) quanto 

a Idade (b = 0,035; p = 0,279) não foram fatores considerados relevantes nesse caso. 

 

Figura 7. Coeficiente de caminho entre Personalidade e Satisfação com as Promoções 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Entre as variáveis de interesse, conforme a Figura 7, apenas o Neuroticismo (b = -0,108; 

p = 0,017) apresentou um resultado significante e em sentido negativo, o que suporta a hipótese 

H9.5. Por outro lado, as hipóteses H6.5, H7.5 e H8.5 foram rejeitadas, dado que, respectivamente, 

a Extroversão (b = -0,005; p = 0,460), a Amabilidade (b = 0,011; p = 0,418) e a 

Conscienciosidade (b = 0,072; p = 0,084) não apresentaram resultados significativos 

estatisticamente. 

No entanto, apenas o Tempo de Companhia (ES = 0,051) teve um efeito considerado 

médio. Tanto o Nível do Cargo (ES = 0,016) quanto o Neuroticismo (ES = 0,012) apresentaram 
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efeitos com poucos efeitos práticos, na medida em que ficaram abaixo do critério de 0,02 

indicado por Kock (2020). 

O Quadro 13, a seguir, apresenta a síntese dos resultados para os testes realizados para 

confirmar ou rejeitar as hipóteses, envolvendo a Personalidade e as cinco dimensões da 

Satisfação no Trabalho. 

 

Quadro 13. Resultado dos testes das hipóteses entre Personalidade e Satisfação no Trabalho 

Hipótese Resultado 

H6.1: Pessoas mais extrovertidas tendem a ser mais satisfeitas com os colegas. Suportada 

H7.1: Pessoas mais amáveis tendem a ser mais satisfeitas com os colegas. Suportada 

H8.1: Pessoas mais conscienciosas tendem a ser mais satisfeitas com os colegas. Rejeitada 

H9.1: Pessoas mais neuróticas tendem a ser menos satisfeitas com os colegas. Suportada 

H10.1: Pessoas mais abertas tendem a ser mais satisfeitas com os colegas. Não pôde ser testada 

H6.2: Pessoas mais extrovertidas tendem a ser mais satisfeitas com o salário. Rejeitada 

H7.2: Pessoas mais amáveis tendem a ser mais satisfeitas com o salário. Rejeitada 

H8.2: Pessoas mais conscienciosas tendem a ser mais satisfeitas com o salário. Rejeitada 

H9.2: Pessoas mais neuróticas tendem a ser menos satisfeitas com o salário. Suportada 

H10.2: Pessoas mais abertas tendem a ser mais satisfeitas com o salário. Não pôde ser testada 

H6.3: Pessoas mais extrovertidas tendem a ser mais satisfeitas com a chefia. Suportada 

H7.3: Pessoas mais amáveis tendem a ser mais satisfeitas com a chefia. Suportada 

H8.3: Pessoas mais conscienciosas tendem a ser mais satisfeitas com a chefia. Rejeitada 

H9.3: Pessoas mais neuróticas tendem a ser menos satisfeitas com a chefia. Suportada 

H10.3: Pessoas mais abertas tendem a ser mais satisfeitas com a chefia. Não pôde ser testada 

H6.4: Pessoas mais extrovertidas tendem a ser mais satisfeitas com a natureza de 
trabalho. 

Suportada 

H7.4: Pessoas mais amáveis tendem a ser mais satisfeitas com a natureza de trabalho. Rejeitada 

H8.4: Pessoas mais conscienciosas tendem a ser mais satisfeitas com a natureza de 
trabalho. 

Suportada 

H9.4: Pessoas mais neuróticas tendem a ser menos satisfeitas com a natureza de 
trabalho. 

Suportada 

H10.4: Pessoas mais abertas tendem a ser mais satisfeitas com a natureza de trabalho. Não pôde ser testada 

H6.5: Pessoas mais extrovertidas tendem a ser mais satisfeitas com as promoções. Rejeitada 

H7.5: Pessoas mais amáveis tendem a ser mais satisfeitas com as promoções. Rejeitada 

H8.5: Pessoas mais conscienciosas tendem a ser mais satisfeitas com as promoções. Rejeitada 

H9.5: Pessoas mais neuróticas tendem a ser menos satisfeitas com as promoções. Suportada 

H10.5: Pessoas mais abertas tendem a ser mais satisfeitas com as promoções. Não pôde ser testada 

Fonte: elaborado pelo autor 
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A Figura 8 mostra de forma sintetizada as relações que foram significativas, oferecendo 

um panorama geral dos resultados encontrados para essa amostra. É possível observar na Figura 

8 que a Satisfação com a Natureza de Trabalho é a variável melhor explicada do modelo (R² = 

19,1%), seguida da Satisfação com os Colegas (R² = 13,0%), Satisfação com o Salário (R² = 

12,5%), Desempenho no Trabalho (R² = 12,1%), Satisfação com as Promoções (R² = 11,8%) e 

Satisfação com a Chefia (R² = 7,1%). 

 

Figura 8. Síntese das relações significantes do Modelo 2 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

4.2.3. Efeito Moderador da Força Situacional 

Em seguida, buscou-se mensurar o efeito moderador da Força Situacional na relação 

entre a Personalidade e variáveis como o Desempenho e a Satisfação no Trabalho. Dessa forma, 

foi avaliada a existência de efeito moderador nas relações entre cada um dos traços de 

personalidade e cada variável dependente. Assim, para testar as hipóteses, foi utilizado o 

Modelo 4, uma vez que este engloba todas as variáveis presentes nesse estudo e suas respectivas 

relações teóricas. 

Cabe lembrar que o Modelo 4 foi o que apresentou melhores resultados para R² e R² 

ajustado. No entanto, como apresentado anteriormente na Tabela 6, a diferença na média de R² 
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entre o Modelo 3 e o Modelo 4 foi de apenas 2,7%, sendo que esta variou entre 1,5 e 3,7 p. p. 

a depender da variável dependente escolhida.  

A Tabela 7 apresenta o resultado do modelo estrutural estimado com a inclusão de todas 

as variáveis latentes, tornando viável avaliar o resultado de cada uma das hipóteses relacionadas 

ao efeito moderador da Força Situacional. 

 

Tabela 7. Resultados do modelo estrutural estimado 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

As hipóteses H11 e H12 previam que as relações Personalidade-Desempenho e 

Personalidade-Satisfação são mais fortes entre os empregados cuja atuação se dá em situações 

consideradas fracas. Nesse sentido, cada uma delas pode ser desdobrada em uma série de outras 

hipóteses a partir da combinação das variáveis envolvidas nesse estudo. Assim, optou-se por 

descrever apenas as moderações consideradas significativas estatisticamente. 

Porém, antes de avaliar o resultado das hipóteses, também foram avaliadas as relações 

diretas entre as quatro dimensões da Força Situacional e o Desempenho e a Satisfação no 

Trabalho. 

Modelo 4
n = 501 DT ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 DT ST1 ST2 ST3 ST4 ST5

Variáveis de Controle
NV 0.129 0.101 0.173 0.049 0.024 0.083 0.002 0.011 <0.001 0.106 0.271 0.015
GN -0.012 0.019 -0.082 -0.009 0.047 -0.006 0.394 0.315 0.031 0.418 0.133 0.436

TC 0.097 0.032 0.161 -0.050 0.130 0.149 0.063 0.254 0.002 0.168 0.004 0.003
ID -0.313 -0.066 -0.006 -0.020 -0.002 0.022 <0.001 0.125 0.456 0.364 0.488 0.332

Variáveis de Interesse
EX -0.009 0.085 -0.036 0.070 0.078 -0.020 0.422 0.022 0.234 0.054 0.035 0.329

AM -0.076 0.139 0.027 0.074 0.014 -0.046 0.064 0.001 0.295 0.058 0.382 0.164

CO 0.206 -0.027 -0.204 -0.043 0.063 -0.085 <0.001 0.302 <0.001 0.190 0.087 0.046
NE -0.044 -0.145 -0.010 -0.012 -0.138 0.023 0.186 0.001 0.414 0.401 <0.001 0.306

CL 0.093 0.262 0.173 0.334 0.230 0.258 0.071 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001
CS -0.173 0.051 0.154 0.083 0.158 0.144 0.002 0.218 0.004 0.096 0.005 0.007
RS -0.124 -0.067 -0.112 -0.170 -0.152 -0.216 0.011 0.059 0.011 <0.001 <0.001 <0.001
CQ -0.090 0.068 0.013 -0.028 0.022 0.082 0.039 0.059 0.384 0.271 0.326 0.049
CL*EX 0.072 0.004 -0.112 0.003 0.077 -0.030 0.132 0.476 0.046 0.481 0.113 0.318

CL*AM -0.025 0.003 0.213 -0.046 0.024 0.014 0.351 0.484 <0.001 0.232 0.367 0.418

CL*CO -0.103 0.072 -0.118 0.031 -0.065 0.013 0.087 0.149 0.032 0.321 0.152 0.423

CL*NE -0.076 0.075 -0.089 0.025 0.075 -0.009 0.137 0.143 0.087 0.368 0.151 0.443

CS*EX 0.004 0.033 0.053 -0.064 -0.090 -0.010 0.475 0.318 0.236 0.198 0.091 0.448

CS*AM 0.028 0.086 -0.147 -0.020 -0.094 0.016 0.342 0.117 0.019 0.393 0.093 0.413

CS*CO 0.067 -0.055 0.066 0.081 0.112 -0.035 0.180 0.223 0.139 0.140 0.042 0.288

CS*NE 0.039 -0.029 0.064 0.025 -0.049 -0.036 0.276 0.345 0.173 0.377 0.273 0.291

RS*EX 0.074 0.123 -0.058 -0.002 -0.093 -0.017 0.092 0.002 0.127 0.480 0.017 0.386

RS*AM 0.005 -0.013 0.029 -0.052 -0.030 -0.001 0.465 0.402 0.303 0.191 0.294 0.489

RS*CO -0.020 0.033 -0.071 -0.016 0.029 -0.053 0.391 0.281 0.107 0.388 0.294 0.175

RS*NE -0.011 0.013 -0.142 -0.023 -0.099 -0.109 0.422 0.415 0.006 0.346 0.041 0.030
CQ*EX -0.121 -0.013 0.029 0.075 0.021 -0.053 0.005 0.380 0.284 0.058 0.339 0.163

CQ*AM -0.073 -0.054 -0.000 -0.044 0.047 -0.061 0.073 0.125 0.498 0.181 0.186 0.108

CQ*CO 0.107 0.003 -0.008 0.039 -0.043 0.034 0.027 0.478 0.430 0.220 0.200 0.255

CQ*NE 0.030 0.077 0.009 0.016 0.025 0.005 0.266 0.063 0.422 0.376 0.328 0.460

R² 18.1 0.263 0.259 0.282 0.373 0.306
R² Ajustado 13.3 0.219 0.215 0.240 0.336 0.265

Path coefficients P values
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De acordo com a Tabela 7, os indivíduos que atuam em situações com maior clareza 

tendem a ser mais satisfeitos com os colegas (b = 0,262; p < 0,001), com o salário (b = 0,173; 

p = 0,001), com a chefia (b = 0,334; p < 0,001), com a natureza do trabalho (b = 0,230; p < 

0,001) e com as promoções (b = 0,258; p < 0,001). Por outro lado, não houve relação 

significante entre a clareza da situação e o Desempenho no Trabalho (b = 0,093; p = 0,071). 

Porém, o fator Clareza demonstrou ter efeito moderador apenas quando avaliamos as 

relações entre a Extroversão (b = -0,112; p = 0,046), a Amabilidade (b = 0,213; p < 0,001) e a 

Conscienciosidade (b = -0.118; p = 0,032) com a Satisfação com o salário. No entanto, como 

pode se perceber na Figura 9, a hipóteses H12.2_CL*EX não foi suportada, pois, diferentemente do 

previsto, a relação entre Extroversão e Satisfação com o salário foi mais forte quando a clareza 

da situação também era mais forte. Já os efeitos da Amabilidade e da Conscienciosidade na 

Satisfação com o salário foram mais fortes quando a clareza foi baixa, indicando a não rejeição 

da hipótese H12.2_CL*AM e H12.2_CL*CO. 

 

Figura 9. Efeito moderador do fator Clareza 

 
Legenda: Clareza (CL); Extroversão (EX); Amabilidade (AM); Conscienciosidade (CO) e Satisfação com o salário (ST2). 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Já a Consistência parece influenciar negativamente o desempenho no trabalho (b = -

0,173; p = 0,002) e positivamente a satisfação com salário (b = 0,154; p = 0,004), com a natureza 

de trabalho (b = 0,158; p = 0,005) e com as promoções (b = 0,144; p = 0,007). Todavia, a 

consistência não foi significante para a satisfação com os colegas (b = 0,051; p = 0,218) e com 

a chefia (b = 0,083; p = 0,096). 

O efeito moderador do fator Consistência só foi significativo nas relações Amabilidade-

Satisfação com o salário (b = -0,147; p = 0,019) e Conscienciosidade-Satisfação com a natureza 

do trabalho (b = 0,112; p = 0,042). Todavia, os efeitos foram contrários ao previsto. É possível 

observar na Figura 10 que as relações foram mais fortes entre os respondentes que relataram 

Consistência alta, o que indica a rejeição das hipóteses H12.2_CS*AM e H12.4_CS*CO. 
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Figura 10. Efeito moderador do fator Consistência 

 
Legenda: Consistência (CS); Amabilidade (AM); Conscienciosidade (CO); Satisfação com o salário (ST2) e Satisfação com a natureza do 
trabalho (ST4). 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por sua vez, as restrições impostas pela situação tendem a impactar negativamente o 

Desempenho no Trabalho (b = -0,124; p = 0,011); a Satisfação com o salário (b = -0,112; p = 

0,011), com a chefia (b = -0,170; p < 0,001), com a natureza de trabalho (b = -0,152; p < 0,001) 

e com as promoções (b = -0,216; p < 0,001). Ou seja, só não foi identificada uma relação do 

fator Restrições com a satisfação com os colegas (b = -0,067; p = 0,059). 

As Restrições apresentaram efeito moderador para Extroversão e Satisfação com os 

colegas (b = 0,123; p = 0,002); Neuroticismo e Satisfação com o salário (b = -0,142; p = 0,006); 

Extroversão e Satisfação com a natureza do trabalho (b = -0,093; p = 0,017); Neuroticismo e 

Satisfação com a natureza do trabalho (b = -0,099; p = 0,041); e Neuroticismo e Satisfação com 

as promoções (b = -0,109; p = 0,030). A Figura 11 ilustra o efeito de Restrições. 

 

Figura 11. Efeito moderador do fator Restrições 

 
Legenda: Restrições (RS); Extroversão (EX); Neuroticismo (NE); Amabilidade (AM); Conscienciosidade (CO); Satisfação com o salário (ST2) 
e Satisfação com a natureza do trabalho (ST4). 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Conforme a Figura 11, apenas a Hipótese H12.4_RS*EX foi suportada, uma vez que a 

influência de Extroversão sobre a Satisfação com a natureza do trabalho foi maior quando o 

fator Restrições foi baixo. Por outro lado, as hipóteses H12.1_RS*EX, H12.2_RS*NE, H12.4_RS*NE e 

H12.5_RS*NE foram rejeitadas na medida em que as relações foram mais fortes em situações com 

alta restrição. 

Por fim, o fator Consequências só teve influência significativa no desempenho no 

trabalho (b = -0,090; p = 0,039) e na satisfação com as promoções (b = 0,082; p = 0,049), sendo 

a primeira em sentido positivo e a segunda em sentido negativo. Por outro lado, a satisfação 

com os colegas (b = 0,068; p = 0,059), com o salário (b = 0,013; p = 0,284), com a chefia (b = 

-0,028; p = 0,271) e com a natureza de trabalho (b = 0,022; p = 0,326)  não sofreram influência 

significativa das consequências. 

Já o efeito moderador de Consequências só foi significativo entre as relações 

envolvendo a Extroversão (b = -0,121; p = 0,005), a Conscienciosidade (b = 0,107; p = 0,027)   

e o Desempenho no Trabalho. Dessa forma, é possível notar na Figura 12 que para ambos os 

casos, as relações foram mais fortes quando associadas a um baixo grau de Consequências. 

Consequentemente, as hipóteses H11_CQ*EX e H11_CQ*CO foram suportadas. 

 

Figura 12. Efeito moderador do fator Consequências 

 

Legenda: Consequências (CQ); Extroversão (EX); Conscienciosidade (CO); e Desempenho no Trabalho (DT) 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Adicionalmente, pode-se avaliar o Tamanho do Efeito ou Effect Size (ES), que são 

calculados pelo WarpPLS 7.0 como os valores absolutos das contribuições individuais das 

variáveis latentes para o preditor correspondente. Ou seja, com os tamanhos de efeito, é possível 

verificar se os efeitos indicados pelos coeficientes de caminho são pequenos (<0,02), médios 

(<0,15) ou grandes (<0,35). Valores abaixo de 0,02 sugerem efeitos muito fracos para serem 
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considerados relevantes do ponto de vista prático, mesmo quando os Valores-p correspondentes 

são estatisticamente significativos; uma situação que pode ocorrer com grandes tamanhos de 

amostra (KOCK, 2020). 

Em seguida, ao avaliar a Tabela 8, onde consta o Tamanho do Efeito ou Effect Size (ES), 

de cada uma das variáveis independentes sobre as variáveis dependentes do Modelo 4, nota-se 

que todas as moderações apresentaram valores abaixo de 0,02, o que segundo Kock (2020) 

sugerem efeitos muito fracos para serem considerados relevantes do ponto de vista prático. 

Esses resultados sugerem que a Força Situacional teria pouca relevância para guiar as decisões 

empresariais. 

 

Tabela 8. Tamanho do efeito das variáveis independentes 

 
Nota: em negrito, efeito considerado médio de acordo com o critério de Kock (2020). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Modelo 4
n = 501 DT ST1 ST2 ST3 ST4 ST5

Variáveis de Controle
NV 0.018 0.006 0.035 0.004 0.000 0.010
GN 0.001 0.000 0.006 0.000 0.002 0.000
TC 0.012 0.002 0.030 0.001 0.030 0.035
ID 0.070 0.004 0.001 0.001 0.000 0.004

Variáveis de Interesse
EX 0.000 0.018 0.001 0.011 0.017 0.001
AM 0.001 0.030 0.001 0.011 0.002 0.001
CO 0.031 0.004 0.030 0.004 0.014 0.003
NE 0.001 0.043 0.001 0.002 0.050 0.003
CL 0.000 0.106 0.049 0.148 0.109 0.107
CS 0.015 0.016 0.047 0.030 0.069 0.058
RS 0.016 0.013 0.027 0.054 0.049 0.071
CQ 0.013 0.006 0.000 0.000 0.002 0.005
CL*EX 0.003 0.000 0.006 0.000 0.003 0.000
CL*AM 0.000 0.000 0.014 0.001 0.000 0.000
CL*CO 0.005 0.005 0.001 0.003 0.002 0.000
CL*NE 0.001 0.006 0.005 0.002 0.008 0.000
CS*EX 0.000 0.001 0.002 0.000 0.003 0.000
CS*AM 0.001 0.008 0.002 0.000 0.000 0.001
CS*CO 0.001 0.005 0.001 0.010 0.013 0.002
CS*NE 0.001 0.000 0.005 0.001 0.001 0.000
RS*EX 0.001 0.012 0.001 0.000 0.003 0.000
RS*AM 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000
RS*CO 0.000 0.000 0.003 0.001 0.000 0.002
RS*NE 0.000 0.001 0.016 0.001 0.008 0.008
CQ*EX 0.012 0.000 0.000 0.005 0.000 0.003
CQ*AM 0.004 0.001 0.000 0.000 0.003 0.002
CQ*CO 0.002 0.000 0.000 0.002 0.000 0.001
CQ*NE 0.002 0.003 0.000 0.001 0.001 0.000

Effect Size
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O resultado consolidado do teste de hipóteses, envolvendo a o efeito moderador da 

Força Situacional pode ser visto de forma sintetizada no quadro a seguir: 

 

Quadro 14. Resultado dos testes das hipóteses sobre o efeito moderador da Força Situacional 

Nota: as demais hipóteses derivadas de H11 e H12 foram rejeitadas ou não puderam ser testadas. 

Fonte: elaborado pelo autor 

  

Hipótese Resultado 

H11: As relações entre os cinco fatores da personalidade e o Desempenho no Trabalho são mais fortes 
entre os empregados cuja atuação se dá em situações consideradas fracas. 

   

H11_CQ*EX: A relação entre Extroversão e Desempenho no Trabalho é mais forte entre os 
empregados cuja atuação se dá em situações com menor grau de Consequências. 

Suportada 

H11_CQ*CO: A relação entre Conscienciosidade e Desempenho no Trabalho é mais forte entre os 
empregados cuja atuação se dá em situações com menor grau de Consequências. 

Suportada 

   

H12: As relações entre os cinco fatores da personalidade e a Satisfação no Trabalho serão mais fortes 
entre os empregados cuja atuação se dá em situações consideradas fracas. 

   

H12.2_CL*EX: A relação entre Extroversão e Satisfação com o salário é mais forte entre os 
empregados cuja atuação se dá em situações com menor grau de Clareza. 

Rejeitada 

H12.2_CL*AM: A relação entre Amabilidade e Satisfação com o salário é mais forte entre os 
empregados cuja atuação se dá em situações com menor grau de Clareza. 

Suportada 

H12.2_CL*CO: A relação entre Conscienciosidade e Satisfação com o salário é mais forte entre os 
empregados cuja atuação se dá em situações com menor grau de Clareza. 

Suportada 

H12.2_CS*AM: A relação entre Amabilidade e Satisfação com o salário é mais forte entre os 
empregados cuja atuação se dá em situações com menor grau de Consistência. 

Rejeitada 

H12.4_CS*CO: A relação entre Conscienciosidade e Satisfação com natureza do trabalho é mais 
forte entre os empregados cuja atuação se dá em situações com menor grau de 
Consistência. 

Rejeitada 

H12.1_RS*EX: A relação entre Extroversão e Satisfação com os colegas é mais forte entre os 
empregados cuja atuação se dá em situações com menor grau de Restrições. 

Rejeitada 

H12.2_RS*NE: A relação entre Neuroticismo e Satisfação com o salário é mais forte entre os 
empregados cuja atuação se dá em situações com menor grau de Restrições. 

Rejeitada 

H12.4_RS*EX: A relação entre Extroversão e Satisfação com natureza do trabalho é mais forte entre 
os empregados cuja atuação se dá em situações com menor grau de Restrições. 

Suportada 

H12.4_RS*NE: A relação entre Neuroticismo e Satisfação com natureza do trabalho é mais forte 
entre os empregados cuja atuação se dá em situações com menor grau de Restrições. 

Rejeitada 

H12.5_RS*NE: A relação entre Neuroticismo e Satisfação com as promoções é mais forte entre os 
empregados cuja atuação se dá em situações com menor grau de Restrições. 

Rejeitada 
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5. DISCUSSÃO 

O objetivo principal deste trabalho foi medir o efeito moderador da força situacional na 

relação da personalidade com o desempenho e a satisfação no trabalho. A fim de atingir esse 

objetivo, foram construídos alguns modelos estruturais com complexidade crescente para testar 

empiricamente as relações envolvendo as variáveis selecionadas. 

Em suma, essa pesquisa pode ser dividida em três grandes estudos. Em primeiro lugar, 

buscou-se avaliar como os traços da personalidade, à luz do Big Five, possuem capacidade de 

predizer o Desempenho no Trabalho. Segundo, como estes mesmos traços são capazes de 

explicar a Satisfação no Trabalho. Por fim, avaliar se essas relações são de algum modo 

moderadas pela Força Situacional, conforme a literatura apresentada. 

Nesse sentido, verificou-se quais variáveis apresentaram maior poder preditivo para 

todas as variáveis dependentes. Os resultados encontrados dão sustentação parcial ao modelo 

proposto, dado que nem todas as variáveis independentes foram significativas para explicar a 

variância das variáveis dependentes. Cabe ainda destacar que mesmo naquelas relações que se 

distanciaram do previsto nas hipóteses, não se pode dizer que estas fugiram completamente do 

esperado, uma vez que a literatura também aponta para uma série de resultados diversos, que 

serão explorados a partir de agora. Até por isso, os resultados trazem à tona uma série de 

questões que podem vir a ser respondidas por novas pesquisas. 

Uma série de estudos sobre a relação entre a personalidade e o desempenho no trabalho 

pode ser facilmente encontrada na literatura, pois esse assunto é fartamente explorado dado o 

seu potencial, por exemplo, para aumentar a precisão de processos de seleção, sucessão e 

desenvolvimento de pessoal. No caso da presente pesquisa, observou-se que apenas a 

Conscienciosidade foi capaz de explicar a variação do Desempenho no Trabalho. Tal resultado 

corrobora os achados de diversos autores como Barrick e Mount (1991), Tett et al. (1991), 

Salgado et al. (1997) e van Aarde, Meiring e Wiernik (2017) – para citar apenas alguns – que 

apontaram, dentre os cinco traços,  a Conscienciosidade como o principal fator explicativo do 

Desempenho no Trabalho. 

De fato, é de se esperar que a Conscienciosidade esteja positivamente relacionada ao 

Desempenho no Trabalho, uma vez que ela está associada à confiabilidade, ao esforço de 

realização e de planejamento. Pessoas conscienciosas são naturalmente mais responsáveis, 

organizadas, persistentes, escrupulosas e motivadas para alcançar objetivos (DIGMAN, 1990; 
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BARRICK, MOUNT e JUDGE, 2001; NUNES e HUTZ, 2007) e é coerente esperar que tais 

características estejam associadas ao atingimento de resultados. 

Ainda assim, Hurtz e Donovan (2000) alertaram que embora a maioria dos 

pesquisadores tenha ficado satisfeita em concluir sobre a capacidade da Conscienciosidade em 

ser um preditor geral do Desempenho no Trabalho, poderia haver um certo entusiasmo quanto 

a sua importância prática. Diga-se, portanto, que os resultados da presente pesquisa também 

vão ao encontro do que sinalizam os autores, pelo menos no que diz respeito a este traço. Isso 

porque, assim como Hurtz e Donovan (2000), também foi encontrado um efeito médio (b = 

0,195; p < 0,001; ES = 0,029), ligeiramente acima do limite descrito por Kock (2020) para o 

efeito ser considerado pequeno e irrelevante para fins práticos. Soma-se a isso o fato de que a 

própria idade dos respondentes foi capaz de explicar o Desempenho no Trabalho em pouco 

mais de duas vezes a Conscienciosidade. 

Com relação aos outros traços que não apresentaram significância estatística na presente 

pesquisa, Hurtz e Donovan (2000) alegam que estes parecem afetar diferentes dimensões do 

desempenho em diferentes tipos de trabalho, podendo ser também importantes em situações 

específicas. Por exemplo, em algumas ocupações que envolvem interação frequente ou 

cooperação com outros, a extroversão (BARRICK e MOUNT, 1991) e a amabilidade 

(MOUNT, BARRICK e STEWART, 1997) demonstraram ser preditores válidos. 

Adicionalmente, Judge e Zapata (2015), seguindo a Teoria de Ativação dos Traços, 

notaram que algumas das dimensões da personalidade também previram o desempenho em 

contextos de trabalho que ativavam características específicas. Por exemplo, a Extroversão 

previu melhor Desempenho em ocupações que exigem habilidades sociais; a Amabilidade foi 

menos positivamente relacionada ao Desempenho em contextos competitivos; enquanto a 

Abertura foi mais fortemente relacionada ao Desempenho em ocupações com fortes requisitos 

de inovação e criatividade. 

Mais recentemente, van Aarde, Meiring e Wiernik (2017), além de também encontraram 

uma relação moderada e generalizável para a Conscienciosidade, verificaram uma pequena 

correlação positiva entre a Extroversão e o Desempenho. Segundo os autores, muitos dos 

profissionais que fizeram parte da amostra atuavam em posições gerenciais, de vendas, de 

atendimento ao cliente e outros componentes interpessoais. 

Nesse sentido, pode-se indagar se não seriam encontrados outros resultados para os 

demais fatores caso tivéssemos como separar a amostra entre diferentes ocupações ou se a 
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pesquisa tivesse se concentrado em uma ocupação específica. Assim, de tal questionamento 

emerge a primeira sugestão para estudos futuros: avaliar se, também no contexto brasileiro, as 

relações entre os traços da personalidade e o desempenho no trabalho são influenciadas pela 

ocupação dos profissionais. 

A segunda parte da pesquisa concentrava-se na relação entre a Personalidade e a 

Satisfação no Trabalho, uma vez que esta última está associada a um melhor desempenho 

(JUDGE et al., 2001), menor absenteísmo (HARDY, WOODS e WALL, 2003) e menor 

rotatividade (IRISSAPPANE e KAVITHA, 2014), dentre outras relações consideradas 

importantes por pesquisadores e empresas. 

No entanto, como relatado anteriormente, os resultados envolvendo a relação da 

Personalidade com a Satisfação no Trabalho foram bem mais diversos. Alguns estudos 

verificaram que a Conscienciosidade seria a principal senão a única dimensão da Personalidade 

que estaria associada à Satisfação no Trabalho (JUDGE et al., 1999; FURNHAM, 

ERACLEOUS e CHAMORRO-PREMUZIC, 2008).  

Por outro lado, enquanto é possível encontrar estudos que relacionam significativamente 

apenas a Extroversão (ZHAI et al., 2013), também se observa em outros que o Neuroticismo 

seria o principal influenciador da Satisfação no Trabalho (JUDGE, HELLER e MOUNT, 2002; 

BRUK-LEE et al., 2009; STEEL et al., 2018). 

Nesse sentido, essa variedade de resultados poderia estar associada a como a 

Personalidade influenciaria cada uma das dimensões da Satisfação no Trabalho, sendo que os 

resultados da atual pesquisa poder ajudar a elucidar essa questão. Isso porque a influência dos 

traços de personalidade variou de acordo com a dimensão da Satisfação no Trabalho observada. 

O Neuroticismo foi o único fator que que apresentou uma relação significativa com 

todas as dimensões da Satisfação no Trabalho, além de ser o único que influenciou a Satisfação 

com as promoções. Acrescenta-se que, como esperado, as relações envolvendo este traço foram 

sempre em sentido negativo. Coerentemente, basta lembrar que os mais neuróticos tendem a 

ver o mundo através de uma lente negativa com tendência de sofrer e sentir mais medo, tristeza, 

culpa e raiva. Além disso, eles provavelmente não são bem vistos por outras pessoas, pois não 

possuem uma visão positiva do futuro e são ansiosos demais para empreender esforços de 

mudança (BONO e JUDGE, 2004). Assim, os neuróticos seriam aqueles que mais tenderiam a 

potencializar situações que geram insatisfação no trabalho. 
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Dito isso, a forma com que os outros fatores influenciaram as dimensões da Satisfação 

no Trabalho merece uma atenção cuidadosa. Em primeiro lugar, a satisfação com os colegas e 

com a chefia são as duas dimensões que enfocam mais aspectos relacionados a interação com 

outras pessoas, o que pode explicar que, além do Neuroticismo, apenas a Extroversão e a 

Amabilidade foram significativas para essas dimensões. 

A Satisfação com os colegas, por um lado, diz respeito justamente a quanto um 

indivíduo está contente com a colaboração, a amizade, a confiança e o relacionamento com os 

colegas de trabalho; enquanto a Satisfação com a chefia, por outro, relaciona-se com o agrado 

a respeito da organização e capacidade profissional do chefe, bem como de seu interesse pelo 

trabalho dos seus subordinados e também do entendimento entre eles (SIQUEIRA, 2008). 

Por isso, é de se esperar que a Extroversão e a Amabilidade estejam relacionadas a essas 

duas dimensões. Afinal, a Extroversão refere-se à quantidade e à intensidade das interações 

interpessoais; e a Amabilidade à qualidade das relações interpessoais dos indivíduos (NUNES 

e HUTZ, 2007), bem como a propensão de um indivíduo em acatar as ideias dos outros, 

revelando em que medida a pessoa tem capacidade para estabelecer relações com cooperação, 

confiança, conformidade e afabilidade (BARRICK, MOUNT e JUDGE, 2001).  

Além do Neuroticismo, a Satisfação com o salário também sofreu influência negativa 

da Conscienciosidade. Se comparado aos estudos de Judge et al. (1999) e Furnham, Eracleous 

e Chamorro-Premuzic (2008), mencionados anteriormente, tal resultado surpreendente 

principalmente pelo sentido da influência. 

Contudo, ao considerar outros aspectos, pode haver uma explicação razoável para tal 

achado. Em primeiro lugar, Fields (2002) alerta para o fato de que as medidas de Satisfação no 

Trabalho podem diferir quanto ao grau com que capturam aspectos afetivos ou cognitivos da 

satisfação. Nesse sentido, pode-se dizer a escala utilizada para medir a satisfação está muito 

mais do lado dos aspectos cognitivos. 

A satisfação cognitiva está associada a uma avaliação lógica e racional no trabalho, que 

pode envolver questões como condições, oportunidades e até mesmo resultados (MOORMAN, 

1993). Nesse sentido, ao avaliar um aspecto como esse, é provável que cada indivíduo leve em 

consideração fatores extrínsecos e relacionados ao contexto ou a situação naquele momento.  

Assim, é necessário levar em consideração que durante o período em que a pesquisa foi 

aplicada, uma grave crise econômica abateu boa parte das empresas no mundo e no Brasil, à 
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exceção de alguns segmentos de negócio. Nesse período, diversas empresas, entre as quais 

aquela onde foi realizada essa pesquisa, valeram-se de medidas para reduzir salários ou 

benefícios. Como os mais conscienciosos tendem justamente a um melhor desempenho, pode-

se supor que tais indivíduos se sintam mais insatisfeitos com as medidas tomadas.  

Outros dados que podem evidenciar como fatores situacionais influenciam a Satisfação 

com o salário estão presentes na influência observada das variáveis de controle. As pessoas do 

gênero feminino, além das que atuam em cargos de nível médio ou com menos tempo de 

empresa são justamente as que manifestaram menor grau de satisfação com o salário, 

provavelmente por serem as que possuem menor remuneração. Além disso, tanto a Satisfação 

com o salário quanto com as promoções – dimensões claramente relacionadas a aspectos 

cognitivos e financeiros – sofreram influência considerável das dimensões da Força Situacional, 

especialmente se comparadas com as demais dimensões da Satisfação no Trabalho (vide Tabela 

7). 

Por último, a Satisfação com a natureza do trabalho apresentou resultados compatíveis 

com a literatura apresentada anteriormente. Os traços de Neuroticismo, Conscienciosidade e 

Extroversão foram, nessa ordem, os fatores que mais influência tiveram sobre a Satisfação com 

a natureza do trabalho, sendo o primeiro em sentido negativo e os demais em sentido positivo. 

Esta dimensão da Satisfação no Trabalho revela o grau de contentamento do profissional 

com a variedade, o interesse e a capacidade de absorção das suas tarefas (SIQUEIRA, 2008). 

Nesse sentido, é de se esperar que os menos neuróticos, que tendem a não intensificar 

sentimentos negativos (BONO e JUDGE, 2004), os mais conscienciosos, que tendem a ser mais 

organizados, persistentes e motivados para alcançar objetivos (DIGMAN, 1990; BARRICK, 

MOUNT e JUDGE, 2001; NUNES e HUTZ, 2007), e os extrovertidos, que são mais 

predispostos para vivenciar emoções positivas (COSTA e McCRAE, 1992), sejam aqueles que 

relatem maior grau de contentamento com a natureza de seu trabalho. 

Ressalta-se que esses resultados são coerentes com a pesquisa recente de Steel et al. 

(2018), que talvez seja a maior meta-análise sobre o tema. Os autores afirmam que os traços da 

Personalidade foram responsáveis por cerca de 10% da variação na Satisfação no Trabalho, 

número próximo à média de R² do Modelo 2 (R² = 12,1%), tendo o Neuroticismo, dentre os 

cinco fatores da personalidade, como o principal fator explicativo da variação da Satisfação no 

Trabalho. 
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A partir de agora, concentram-se os esforços na discussão dos resultados do principal 

objetivo deste trabalho: avaliar se a Força Situacional possui efeito moderador sobre as relações 

envolvendo os traços da Personalidade com o Desempenho e com a Satisfação no Trabalho. 

A força situacional pode resultar em uma pressão psicológica sobre o indivíduo para se 

envolver e/ou abster-se de determinados cursos de ação. Essa pressão, por sua vez, visa reduzir 

a variância comportamental relevante e atenuar as relações subsequentes entre os traços e os 

resultados (MEYER, DALAL e HERMIDA, 2010). 

Assim, de acordo com a literatura apresentada anteriormente, esperava-se que as 

relações envolvendo a Personalidade e o Desempenho ou a Satisfação no Trabalho seriam mais 

fortes em situações consideradas fracas (BARRICK e MOUNT, 1993; MEYER, DALAL e 

BONACCIO, 2009; JUDGE e ZAPATA, 2015; BOWLING et al., 2015; e BHARGAVA e 

PRADHAN, 2018). 

No entanto, de maneira geral, das 96 relações em que foram testados os efeitos 

moderadores da Força Situacional entre traços da Personalidade e o Desempenho ou a 

Satisfação no Trabalho, apenas 12 mostraram-se significativas. Ademais, cada dimensão do 

modelo construído por Meyer, Dalal e Hermida (2010) para explicar a Força Situacional teve 

impacto diferente a depender das demais variáveis envolvidas, além de nem sempre suportarem 

as hipóteses formuladas. Assim, optou-se por descrever e discutir apenas as moderações 

consideradas significativas estatisticamente e, dentre estas, maior ênfase foi dada naquelas que 

se distanciaram do previsto, buscando, quando pertinente, sugerir hipóteses para estudos 

futuros. 

Embora atualmente seja mais aceita a teoria de que situações fortes limitam a 

variabilidade dos comportamentos e, por consequência, a força das diferenças individuais em 

diferentes variáveis de resultado, Meyer, Dalal e Hermida (2010) exortam para que os 

pesquisadores se mantenham abertos para possibilidade de que os efeitos da Força Situacional 

em um nível particular de análise não generalizem para níveis adicionais. Nesse sentido, 

compreender as relações que se distanciaram do previsto pode adicionar mais elementos no 

debate em torno da Força Situacional. 

Em primeiro lugar, o fator Clareza demonstrou ter influência positiva sobre todas as 

dimensões da Satisfação no Trabalho. No entanto, conforme os resultados apresentados 

anteriormente, este fator demonstrou um efeito de moderação apenas quando são avaliadas as 

relações existentes entre a Extroversão, a Amabilidade e a Conscienciosidade com a Satisfação 
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com o salário. Além disso, apenas a direção da relação entre a Extroversão e a Satisfação com 

o salário não foi no sentido previsto, ou seja, mais forte em situações fortes. 

É compreensível que os indivíduos que atuam em situações com maior clareza, tenham 

percepções melhores para o trabalho. A própria definição de Meyer, Dalal e Hermida (2010) 

para a Clareza engloba o grau com que os sinais relacionados às responsabilidades ou requisitos 

relacionados ao trabalho estão disponíveis e são fáceis de entender. O autor deixa claro que a 

clareza pode ser influenciada por uma variedade de fontes organizacionais como, por exemplo, 

procedimentos bem desenvolvidos e bem comunicados, além de instruções claras e apoio de 

um supervisor. Nesse sentido, é possível sugerir que tanto suporte da organização quanto do 

supervisor fazem com que o profissional se sinta mais satisfeito. 

No entanto, o que chama atenção é o fato de que a relação Extroversão-Satisfação com 

o salário foi moderada no sentido inverso ao previsto. De acordo com os resultados, em 

situações mais claras, um aumento do fator Extroversão impactou negativamente a Satisfação 

com salário. Mais estudos são necessários para entender essa relação, mas uma possível 

explicação para esse resultado estaria na capacidade dos mais extrovertidos em se relacionar, 

comparando a sua situação com as de outras pessoas. Associada a uma maior clareza das 

informações, os indivíduos mais extrovertidos teriam mais oportunidades de encontrar 

injustiças salariais, especialmente dentro de uma empresa. 

Embora o efeito moderador de Consistência tenha sido significativo nas relações 

Amabilidade-Satisfação com o salário e Conscienciosidade-Satisfação com a natureza do 

trabalho, como visto no capítulo anterior, estes foram contrários ao previsto nas hipóteses. 

Ambas as relações foram mais fortes entre os respondentes que relataram Consistência alta. 

O fator Consistência está relacionado a como as responsabilidades e requisitos do 

trabalho são compatíveis entre si e com a sua consistência ao longo do tempo e, de acordo com 

a teoria, em graus mais altos, deveria uniformizar o comportamento dos indivíduos (MEYER, 

DALAL e HERMIDA, 2010). No entanto, em certas condições que precisam ser melhor 

investigadas, um alto nível de consistência poderia fazer com que as percepções quanto ao 

trabalho fossem melhor explicadas pelas diferenças individuais. A consistência ao longo do 

tempo pode dar aos indivíduos uma melhor previsibilidade, o que no caso dos mais 

conscienciosos poderia ser melhor interpretada, por exemplo. 

Já o fator Restrições foi capaz de moderar cinco relações. No entanto, apenas uma delas 

foi no sentido previsto: a relação entre Extroversão e Satisfação com natureza do trabalho foi 
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mais forte entre os empregados que alegaram ter um menor grau de Restrições. Por exemplo, o 

Neuroticismo se mostrou ter maior influência sobre a Satisfação com o salário, com a natureza 

do trabalho e com as promoções para os respondentes que alegaram estarem mais sujeitos às 

restrições no trabalho. 

Ao contrário das dimensões da Força Situacional discutidas anteriormente, as Restrições 

podem ser entendidas como uma dimensão negativa (DALAL et al., 2019). Conforme explicam 

Meyer, Dalal e Hermida (2010), este fator corresponde a extensão em que a liberdade de um 

profissional é limitada por forças fora de seu controle. Os valores de beta estimados no modelo 

4 para as relações diretas com o Desempenho e a Satisfação no Trabalho corroboram essa ideia 

(vide Tabela 7).  

Nesse sentido, justamente os neuróticos que tender a ver o mundo através de uma lente 

negativa (BONO e JUDGE, 2004) podem acabar encontrando mais dificuldades de lidar com 

as Restrições que lhe são impostas, fazendo com que o efeito deste traço sobre a Satisfação no 

Trabalho seja ainda mais forte. 

Por último, mas não menos importante, o fator Consequências só demonstrou ter efeito 

moderador sobre duas relações com o Desempenho no Trabalho. Especificamente nesse caso, 

tanto a Extroversão quanto a Conscienciosidade tiveram influência maior entre os empregados 

que relataram atuar em situações com menor grau de Consequências, o que corrobora a teoria 

e resultados de estudos anteriores como, por exemplo de Meyer, Dalal e Bonaccio (2009) e de 

Judge e Zapata (2015). 

 Por fim, além das relações discutidas anteriormente, uma série de outras moderações 

não foram estatisticamente significativas e, assim, não puderam ser suportadas. Embora o 

presente estudo tenha apresentado resultados que, em geral, foram contrários a visão dominante 

na literatura a respeito da Força Situacional, este não pode ser considerado um caso isolado. 

O próprio artigo de Meyer et al. (2014) que tratou de validar a escala Situational 

Strength at Work (SSW), também buscou verificar os efeitos moderadores da Força Situacional 

em diversas relações da Personalidade e algumas variáveis de resultado. Embora o estudo de 

Meyer et al. (2014) tenha encontrado suporte para seus efeitos moderadores em algumas 

relações, foi rejeitada, por exemplo, a hipótese de que a Força Situacional moderaria o 

relacionamento entre a Conscienciosidade e o comportamento de trabalho contraproducente, 

uma medida inversamente relacionada ao Desempenho no Trabalho. 
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Motivados por esses resultados que pareceram contradizer a ideia comumente aceita de 

que situações fortes diminuem o efeito da Personalidade no Desempenho no Trabalho, Dalal et 

al. (2019) ampliaram a teoria da Força Situacional ao argumentar e encontrar evidências de que 

quando uma situação forte bloqueia uma saída para o mau desempenho (por exemplo, baixo 

desempenho na tarefa), os indivíduos predispostos a tal comportamento experimentam afeto 

negativo. Então, eles deslocam seu comportamento negativo para uma segunda saída 

(comportamento de trabalho contraproducente, por exemplo), fortalecendo assim suas 

predisposições, a menos que essa segunda saída também seja bloqueada por uma situação forte 

(DALAL et al., 2019). 

Meyer et al. (2014) já tinham levantado essa questão ao discutir seus resultados. 

Segundo os autores, a maneira pela qual uma pessoa enquadra a situação influencia suas 

respostas subsequentes.  Por exemplo, pessoas com grande necessidade de realização podem 

interpretar instruções muito específicas do supervisor (alta Clareza) como um sinal de falta de 

confiança, enquanto outros com mais receio de fracassar podem ver a mesma situação como 

um indicador de apoio. Ou seja, a mesma situação é enquadrada pelo primeiro como uma 

ameaça à autodeterminação, mas é entendida pelo segundo como um sinal de cuidado (MEYER 

et al. 2014). 

Assim, de algum modo, os resultados deste trabalho são mais uma evidência de que 

situações fortes nem sempre atenuam o impacto da personalidade no Desempenho no Trabalho, 

como também sugeriram Dalal et al. (2019). Se não implementadas com cuidado nos ambientes 

organizacionais, em vez de reduzir o mau desempenho, situações fortes podem gerar 

consequências negativas não intencionais (DALAL et al., 2019), inclusive a insatisfação com 

o trabalho. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse capítulo, discute-se a relevância dos resultados, elencando algumas implicações 

e limitações, além de sugerir questões a serem respondidas por novas pesquisas.   

6.1. Implicações Gerenciais e Acadêmicas 

Ao longo dos anos, o modelo Big Five tem se provado como uma estrutura útil para 

pesquisadores, fornecendo uma linguagem comum para entender a Personalidade (DEYOUNG, 

QUILTY e PETERSON, 2007). Com esse trabalho, tem-se mais uma evidência de que essa 

estrutura pode ser replicada em diferentes culturas e situações. 

No entanto, mais do que avaliar se a estrutura do Big Five pode ser replicada em um 

contexto diferente, a presente pesquisa buscou contribuir com o debate a respeito da influência 

da personalidade sobre o desempenho e a satisfação com o trabalho, incorporando elementos 

situacionais, que embora já amplamente discutidos na literatura, pouco destaque tiveram no 

Brasil, além de somente mais recentemente terem obtido alguma clareza operacional. 

Em suma, ao compreender como estas relações acontecem e em que situações elas são 

mais fortes, pode-se estruturar instrumentos que aumentem a precisão para a tomada de decisão; 

diminuir custos, limitando utilização desses instrumentos em situações de maior impacto; e até 

mesmo fornecer aos atores envolvidos no processo de seleção uma maior clareza quanto às suas 

necessidades. 

Os resultados desta pesquisa mostraram que, de forma geral, a Conscienciosidade e o 

Neuroticismo são os principais traços da personalidade que tem potencial de predizer o 

Desempenho e a Satisfação no Trabalho, respectivamente.  

Além disso, verificou-se que determinados traços podem ser mais relevantes quando se 

pretende avaliar dimensões específicas da Satisfação no Trabalho ou mesmo quando os 

indivíduos estão submetidos a condições situacionais, que lhe deem mais ou menos autonomia 

para se expressar conforme sua própria personalidade. Ainda assim, embora muitos sejam os 

indícios de que determinados traços sejam mais relevantes em algumas situações, tal questão 

precisa ser melhor explorada por estudos futuros. 

Outra implicação relevante diz respeito à estrutura da Força Situacional. Com este 

trabalho, verificou-se que a escala criada por Meyer et al. (2014) é passível de ser utilizada 

também no Brasil. Ainda assim, é necessário que mais pesquisas sejam realizadas com o 
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objetivo principal de validar a escala em português, aplicando-a em amostras maiores e mais 

diversificadas. 

Contudo, do ponto de vista prático, percebeu-se que o efeito moderador da Força 

Situacional não foi tão generalizável quanto se esperava. Esse é um ponto que os próprios 

criadores da escala utilizada para medir a Força Situacional também se depararam e que depois 

foi melhor avaliado por Dalal et al. (2019). 

Quando uma empresa envida esforços para controlar ou diminuir a autonomia de seus 

funcionários, na verdade ela busca aumentar a previsibilidade de seus resultados. Porém, é 

preciso entender como cada indivíduo reage a esses limites que lhes são impostos. Por exemplo, 

vimos que as Restrições, uma das dimensões da Força Situacional, tenderam a impactar 

negativamente o Desempenho no Trabalho e todas as dimensões da Satisfação no Trabalho, à 

exceção da satisfação com os colegas. Além disso, caso outras pesquisas convirjam no mesmo 

sentido, talvez seja necessário repensar ou rever a teoria e os modelos propostos na literatura. 

6.2. Limitações da Pesquisa 

Em primeiro lugar, buscou-se avaliar a qualidade da mensuração das variáveis latentes. 

Nesse ponto, a preocupação consistia em avaliar se os instrumentos adotados na pesquisa 

permitiriam a avaliação das relações entre as variáveis de forma confiável.  

Buscou-se, quando possível, selecionar instrumentos validados e amplamente utilizados 

no contexto brasileiro. Excepcionalmente, o instrumento, recém criado por Meyer et al. (2014), 

para medição da Força Situacional foi traduzido do seu original em inglês para o português, 

pois não foram encontradas na literatura nacional medidas previamente validadas. Ainda assim, 

procurou-se seguir o máximo de rigor possível na sua tradução, considerando o prazo exíguo 

para realização do presente trabalho. 

Com relação às escalas para medir a personalidade à luz do modelo Big Five, tem-se um 

estágio diferente. Diversas pesquisas realizadas no Brasil conseguiram validar instrumentos 

capazes de mensurar os cinco traços com validade externa. No entanto, vimos que nesta 

pesquisa, as relações envolvendo o traço de Abertura à Experiência não puderam ser testadas 

em função de seus baixos índices de validade convergente e de confiabilidade. É preciso 

esclarecer que o principal motivo por trás da opção pela escala de Hauck Filho et al. (2012) foi 

o seu tamanho reduzido. É possível que resultados mais precisos sejam encontrados ao utilizar 

escalas mais complexas.  
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Ressalta-se que ainda existem discussões a respeito da estruturação dos fatores. Sugere-

se, portanto, avaliar se a estrutura de DeYoung, Quilty e Peterson (2007) que dividiram cada 

um dos cinco fatores em dois aspectos poderia ser replicada no Brasil para aplicação em estudos 

empíricos como este. 

Outro ponto que merece destaque é a escolha pela escala de Satisfação no Trabalho. 

Embora Fields (2002) argumente que uma medida global de Satisfação no Trabalho seja mais 

provável de refletir diferenças individuais, ele também afirma que medidas com facetas 

específicas podem refletir melhor mudanças em fatores situacionais relevantes. Por esse 

motivo, optou-se pela escala de Siqueira (2008), que aborda diferentes dimensões do construto.  

Adicionalmente, enquanto alguns estudos optam por escalas de autopercepção de 

desempenho, nesse trabalho utilizou-se uma medida de desempenho fornecida pela empresa 

onde foi aplicada a pesquisa. Nesse sentido, algumas questões merecem destaque. Em primeiro 

lugar, os resultados de desempenho são mensurados pelos gestores. Segundo, esses resultados 

são utilizados para tomar decisões como, por exemplo, promoções. Terceiro, diferentemente 

das outras medidas, esta referia-se a uma média dos últimos três anos. Estes podem ser fatores 

importantes a se considerar ao comparar os resultados dessa pesquisa com a de outros estudos. 

Por fim, esta pesquisa foi realizada com empregados de apenas uma empresa. Nesse 

sentido, todos os respondentes estavam submetidos de alguma forma a condições contextuais 

semelhantes pelo menos no que diz respeito às práticas gerenciais e políticas de recursos 

humanos. Esse ponto pode explicar o fato de que a Força Situacional não tenha apresentado o 

efeito moderador que se esperava. Nesse sentido, espera-se que novas pesquisas possam 

verificar se os relacionamentos identificados permanecem significativos ao ampliar a variedade 

dos contextos em que estão submetidos os empregados. 

Ademais, como visto, há indícios de que os resultados podem ser diferentes ao separar 

os relacionamentos por diferentes ocupações ou cargos. Nesse sentido, recomenda-se investigar 

essa questão com maior profundidade, especialmente pelo seu potencial de aprimorar ainda 

mais os instrumentos de personalidade para utilização em processos seletivos. 
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