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Resumo: No escopo da Psicologia Positiva interessa saber quais elementos implicam no florescimento do 

indivíduo; quais variáveis impactam positivamente sobre a saúde. A resiliência, a empregabilidade e a percepção 

de suporte social são conceitos que envolvem o fortalecimento das pessoas. Tais construtos têm sido estudados 

como fenômenos que podem favorecer os processos de aprendizagem, melhorar o desempenho e relacionamento 

interpessoal ao invés do tratamento das fragilidades e doenças, vindo ao encontro do objetivo da Psicologia 

Positiva. O objetivo deste trabalho foi analisar empiricamente os efeitos da resiliência e do suporte social sobre a 

empregabilidade de pessoas em situação de desemprego do Sul e Sudeste do Estado do Pará. Participaram do 

estudo, 127 pessoas em situação de desemprego. Os dados foram analisados utilizando a análise fatorial 

confirmatória e a modelagem em equações estruturais com estimação por mínimos quadrados parciais (Partial 

Least Squares – Path Modeling). Resiliência explicou 38,95% da variação dos índices de Empregabilidade. Não 

houve influência da percepção de suporte social e de variáveis de controle sobre a empregabilidade. A principal 

limitação deste estudo se relacionam à impossibilidade de generalização.  
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1. INTRODUÇÃO  

A nível nacional, as constantes notícias sobre o desemprego indicam preocupações aos 

trabalhadores. Conforme dados do IBGE (2018), no primeiro trimestre de 2018 no país, há 13,7 

milhões de pessoas em situação de desemprego, correspondendo a 13,1% da população. Em 

Marabá, município situado no sudeste do estado do Pará, nos primeiros meses de 2017, o índice 

de desemprego aumentou 4,92%.   

Diante de tais dados, há uma necessidade emergente de desenvolvimento de políticas 

públicas voltadas ao desenvolvimento de novos postos de trabalho e ações dirigidas ao 

desenvolvimento de pessoas. No entanto, na contemporaneidade, cada indivíduo se vê diante da 

perspectiva de encontrar e fomentar suas oportunidades de emprego (DUPAS, 2005) dando 

sinais de profundas alterações na lógica do sistema produtivo e nas relações de trabalho 

(CÂMARA; SARRIERA, 2001; WATERS; MOORE, 2002).   

Faz-se necessário, portanto, pesquisas que avaliem os antecedentes e consequentes de 

empregabilidade para fomentar programas que visem o desenvolvimento de crenças na própria 

capacidade de agir em prol de conquistar uma vaga no mercado de trabalho.  

Como até o momento não se conhece as relações entre a resiliência, percepção de suporte 

social (como variável de segunda ordem) e a empregabilidade, este estudo pretende preencher 

esta lacuna.    

Para a gestão pública, este estudo, ao oferecer o conhecimento dos fatores facilitadores 

da empregabilidade pode indicar uma direção para os programas protetivos às pessoas em 

situação de desemprego.  

Além disso, o estudo oferece à literatura, a adaptação e validação da escala de resiliência 

à cultura brasileira contribuindo para o desenvolvimento de novas pesquisas sobre o tema.  



Tem-se, então, como questão central a ser respondida: “A resiliência e o suporte social 

percebido são facilitadores da empregabilidade de pessoas em situação de desemprego do Sul e 

Sudeste do Pará?”, e o objetivo deste trabalho é analisar empiricamente os efeitos do suporte 

social e da resiliência sobre a empregabilidade de pessoas em situação de desemprego do Sul e 

Sudeste do Estado do Pará.   

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

2.1 Instrumento para a coleta de dados  

Para a operacionalização das variáveis e testar as hipóteses desta pesquisa, foi utilizado 

um questionário composto por três escalas: “AETT - Autoeficácia na Transição para o Trabalho 

(Empregabilidade)” construída e validada por Vieira e Coimbra (2005, 2007), “EPSS – Escala 

de Percepção de Suporte Social” construída e validada por Siqueira (2008)   e “CD-RISC Escala 

de Resiliência para Situações Crônicas de Estresse” construída e validada por Connor e 

Davidson (2003).   

2.2 Validação da escala e Pré-teste   

 A escala de resiliência foi traduzida e submetida a análise de um comitê de juízes 

especialistas no assunto e a profissionais da população alvo da pesquisa (pessoas em situação 

de desemprego que visitaram a agência do Sistema Nacional de Empregos (SINE) da agência 

Marabá-PA. No total, participaram quatro tradutores, quatro juízes especialistas e onze pessoas 

em situação de desemprego. A consulta ao comitê de juízes e a pessoas em situação de 

desemprego prosseguiu até esgotarem as indicações de problemas nos itens. Foram sugeridas 

melhorias semânticas e novas versões de itens a fim de serem adequadas a captar a teoria e à 

compreensão do público alvo.   

Foi realizado um pré-teste para avaliar a validade psicométrica das escalas e indicar a 

necessidade de revisão dos itens caso apresentassem baixa confiabilidade, falta de validade 

convergente ou discriminante. Participaram do pré-teste, 22 pessoas em situação de desemprego.   

2.3 Coleta de dados   

Para a aplicação do questionário, obteve-se a autorização formal do responsável pela 

agência do SINE, no município de Marabá-PA com a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) destinado a Instituição. Da mesma forma, aos participantes da 

pesquisa foi requerida a assinatura do TCLE destinado a esta categoria.   

No total, 175 questionários foram respondidos, mas, seis foram eliminados devido não 

terem o mínimo de respostas consideradas para a validade (70%). A quantidade final de 169 

questionários foi considerada adequada porque superou o tamanho da amostra mínima 

necessária de 68 pessoas conforme cálculos a partir do programa G*Power 3 (FAUL et al., 

2007), considerando dois preditores (Figura 1), um poder estatístico de 80%, nível de 

significância de 5% (HAIR Jr et al., 2005) e tamanho de efeito médio – f² = 0,15 (COHEN, 

1977, p.413-414). A amostra obtida foi de conveniência.  

2.4 Análise dos dados      

A avaliação da validade dos itens foi realizada por meio da análise fatorial confirmatória 

(validade convergente, validade discriminante e confiabilidade) e o modelo estrutural foi 

estimado por meio do método Partial Least Squares Path Modeling (PLS-PM) por ser 

considerado mais propício para estudos exploratórios (CHIN; NEWSTED, 1999, p. 312).   

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

São apresentados a seguir, os resultados relativos à caracterização da amostra, avaliação 

do modelo de mensuração e do modelo estrutural.  

 A amostra foi caracterizada, prioritariamente por homens (63,6% = 103 participantes), 

solteiros (50% = 85 participantes) e casados ou amasiados (40% = 68 participantes). Quanto à 



idade, os participantes possuíam 29,4 anos, em média. Houve participação equilibrada entre 

católicos e evangélicos: 43,5% católicos (74 participantes) e 40,6% evangélicos (69 

participantes). A maioria possui ensino médio completo (36% = 54 participantes), seguida de 

ensino médio incompleto (37,1% = 63 participantes) e não estavam estudando (65,3% = 111 

participantes).  Sobre a renda familiar, 24,7% (42 participantes) declarou receberem dois salários 

mínimos e 10% (17 participantes) sem renda. No entanto, 61,2% (104 participantes) declararam 

não serem os únicos provedores da família e 49,5% possuem filhos (74 participantes). Do total, 

79,4% (135 participantes) atuavam a nível operacional no último emprego. Sobre o recebimento 

de auxílios governamentais, 76,5% (130 participantes) declararam não receber auxílio 

desemprego e 74,7% (127 participantes), não recebem bolsa família.    

3.1 Avaliação do modelo de mensuração   

Em primeira análise, observou-se que nem todos os itens das escalas obtiveram cargas 

cruzadas adequadas (valores acima de 0,7 – tabela disponível com a autora), e alguns tiveram 

carga fatorial elevadas às cargas fatoriais na sua respectiva VL indicando problemas na validade 

convergente (HAIR Jr. et al., 2016). Foram realizados os procedimentos de exclusão de itens a 

cada rodada da análise fatorial confirmatória, a fim de garantir a confiabilidade do instrumento 

de medida.  

3.2 Avaliação do modelo estrutural     

Os resultados do modelo estrutural são apresentados na Tabela 2. Foi suportada apenas 

a hipótese H2:  

 

Tabela 2: Resultados do modelo estrutural- 1ª. Rodada (n = 1690) 

Relação estrutural Hipóteses Beta Erro padrão Valor-p 

Suporte social -> 

Empregabilidade 
H1 (+) 0,0976 0,0529 0,0653 

Resiliência>Empregabilidade H2 (+) 0,5851 0,0517 0,0000 

Fonte: Resultados da pesquisa. Nota 1: Valores-p estimados por bootstrap com 1000 repetições e opção “no sign 
change” no SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE et al., 2008).  

4. CONCLUSÃO  

Encontrou-se, neste trabalho, que a resiliência influenciou fortemente a empregabilidade 

com sentido subjetivo. Porém, a percepção de suporte social não influenciou a empregabilidade 

dos participantes da pesquisa.   

Assim, quanto maiores as qualidades pessoais que permitem uma pessoa em situação de 

desemprego prosperar em face da adversidade poderá ser maior a crença na própria capacidade 

para organizarem e executarem ações de procura de emprego e de adaptação ao mundo do 

trabalho.   

Outra contribuição deste estudo, foi a re-avaliação da escala que mensura percepção de 

suporte social. Neste estudo, os itens da escala mantiveram-se frágeis em relação à validade 

discriminante e convergente. Indica-se uma nova avaliação realizando análise fatorial 

exploratória a fim de identificar se há outras dimensões contidos na escala.  
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