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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo investigar a relação entre a modernidade organizacional e o 

comprometimento organizacional sob a perspectiva dos empregados públicos das Sociedades de 

Economia Mista do Governo do Estado do Ceará. Buscou-se também averiguar a situação das 

variáveis envolvidas nos modelos teóricos utilizados, respaldados na abordagem de padrões de 

modernidade organizacional, propostos por Eboli (1996) nos moldes validados por Sant’Anna 

(2002) e na abordagem tridimensional de comprometimento organizacional proposta por Meyer, 

Allen e Smith (1993), validada no Brasil por Medeiros e Enders (1998).  A pesquisa tem natureza 

quantitativa e descritiva, quanto aos objetivos e a coleta de dados foi realizada por meio de 

questionário. Os dados coletados foram submetidos a tratamento estatístico que envolveu 

técnicas descritivas e análises multivariadas. A população da pesquisa foi composta por 479 

empregados públicos, tendo como amostra 339 respondentes, que após a retirada dos outliers se 

resumiram a 324 respondentes. Os resultados alcançados contemplaram a avaliação das 

propriedades psicométricas das escalas de modernidade organizacional e comprometimento 

organizacional, por meio da análise fatorial exploratória e confirmatória, que ensejou a exclusão 

de indicadores das duas escalas e a redenominação das dimensões de modernidade. Numa 

avaliação geral, a modernidade das organizações foi classificada como moderada. O 

comprometimento afetivo e o normativo foram avaliados como altos, e o instrumental como 

moderado. Foi possível constatar, ainda, por meio da modelagem de equações estruturais uma 

relação positiva e significativa entre a modernidade organizacional e o comprometimento afetivo 

e normativo, o mesmo não ocorreu para o comprometimento instrumental. 

 

Palavras-chave: Modernidade Organizacional; Comprometimento organizacional; empregados 

públicos. 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The goal of this research is to investigate the relationship between organizational modernity and 

organizational commitment from the perspective of public employees of the Joint Stock 

Companies of the Government of the State of Ceará. The study also examines the situation of the 

variables involved in theoretical models, supported in addressing organizational modernity 

standards, proposed by Eboli (1996) as validated by Sant'Anna (2002), and three-dimensional 

approach of organizational commitment proposed by Meyer Allen and Smith (1993), validated in 

Brazil by Medeiros and Enders (1998). The research is quantitative and descriptive and the field 

data were collected through a questionnaire. Data were analyzed statistically involving 

descriptive techniques and multivariate analyzes. The research population consisted of 479 

public employees and a sample of 339 respondents, which, after the removal of outliers, summed 

up to 324 respondents. The achievements contemplated the evaluation of the psychometric 

properties of the organizational modernity scales and organizational commitment, through 

exploratory and confirmatory factor analysis, which permitted the exclusion of indicators of the 

two scales and the redenomination of modernity dimensions. A general evaluation, modernity 

organizations was classified as moderate. The affective commitment and normative were 

assessed as high, and the instrumental as moderate. It was found also by structural equation 

modeling a positive and significant relationship between modernity and organizational affective 

commitment and normative, the same was not true for the instrumental commitment. 

 

Keywords: Organizational Modernity; Organizational Commitment; Public Employees. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A questão da modernidade vem sendo abordada sob diversas perspectivas, vindo a 

incitar debates sociológicos, filosóficos, políticos, econômicos e também de gestão. Eboli 

(1996) atribui que a modernidade é um processo dinâmico e complexo que traz como cerne a 

multidimensionalidade, indo além da utilização de novas tecnologias de última geração, 

buscando sustentação em outros aspectos e estratégias de gestão que não se prenda apenas ao 

racionalismo econômico. 

Tomando como base o atributo da multidimensionalidade, a definição de 

estratégias para modernizar as organizações, tanto públicas como privadas, deve considerar os 

aspectos culturais, sociais, políticos, econômicos e tecnológicos que as permeiam, de modo a 

possibilitar o envolvimento do capital humano e dos recursos necessários para a consecução 

dos objetivos organizacionais. 

Observando o cenário dinâmico e o ambiente competitivo do mundo atual, Dutra e 

Hipólito (2012) enfatizam que devido à exigência de um processo contínuo de 

desenvolvimento das organizações houve uma transformação do contrato psicológico entre as 

organizações e as pessoas, requerendo um aporte maior de comprometimento por parte do 

colaborador, que nem sempre é tão explicito e percebido quanto aos fatores que os suscitam. 

Rowe e Bastos (2009) salientam que o comprometimento sempre existiu nas 

organizações como requisito de bom desempenho, relações interpessoais adequadas, 

eficiência e eficácia individuais e organizacionais, que vem a contribuir para o entendimento 

do vínculo dos trabalhadores para com as organizações e a influência desse vínculo no 

desempenho no trabalho. 

Sob a perspectiva acadêmico-científica, o comprometimento organizacional vem 

sendo alvo de diversos estudos, em busca de compreender os fatores e dimensões envolvidas 

na relação entre o individuo e a organização. Dentre as dimensões mais pesquisadas, 

destacam-se a afetiva, a calculativa ou instrumental e a normativa, propostas por Allen e 

Meyer (1990). Para os autores, os “empregados com um forte comprometimento afetivo 

permanecem na organização porque eles querem, aqueles com comprometimento instrumental 

permanecem porque eles precisam e aqueles com comprometimento normativo permanecem 

porque eles sentem que são obrigados” (ALLEN E MEYER, 1990, p. 3).   

Segundo Zanelli e Silva (2008) o comprometimento também está diretamente 

ligado à maturidade, a busca de autonomia e a satisfação com o conteúdo do trabalho, fazendo 

com que o individuo passe a estabelecer objetivos e assumir a responsabilidade por seus 



17 

 

próprios comportamentos. Os autores ressaltam ainda que o comprometimento não é obtido 

por meio de imposição, relações de obediência ou do simples contato do individuo com a 

organização.  

Assim, a organização pode vir a facilitar ou dificultar o processo de 

desenvolvimento do comprometimento. Sá e Lemoin (1998) constataram em pesquisa sobre 

os efeitos do estilo de liderança no comprometimento organizacional que as organizações com 

modelo de gestão gerencial, em contraponto ao modelo burocrático, respondem melhor a 

construção de uma identificação positiva do funcionário com a organização. 

Custódio et al. (2013) afirmam que uma gestão que adota práticas orientadas para 

resultados, que enaltece a participação e a comunicação entre os trabalhadores e o líder, 

propicia o enriquecimento das tarefas e entre outras ações tende a instigar de forma positiva a 

satisfação e o comprometimento do trabalhador. 

Partindo desse pressuposto, a adoção de políticas e práticas de gestão modernas 

que envolvam e estimulem um maior grau de comprometimento dos colaboradores para com 

as organizações devem ser vistas não só como propulsoras do desempenho, mas também 

como estratégias para manter e atrair as pessoas com competência na organização, levando em 

consideração que a valorização do capital humano nas organizações é um fator essencial para 

o alcance do sucesso organizacional. 

Estes aspectos também são imprescindíveis na administração pública, 

especialmente quando o Estado atua como pessoa jurídica de direito privado, com atuação no 

domínio econômico, seja prestando serviço público ou exercendo atividade de exploração 

econômica, como no caso das sociedades de economia mista, caracterizadas como sociedades 

anônimas.  

Como referencial teórico para consecução dessa pesquisa, fez-se uso, em especial, 

da abordagem de padrões de modernidade organizacional, proposta por Eboli (1996) nos 

moldes validados por Sant’Anna (2002), no que diz respeito à modernidade administrativa e 

de gestão de pessoas, modernidade cultural e modernidade política, além da abordagem de 

comprometimento organizacional proposta por Meyer, Allen e Smith (1993), validado no 

Brasil por Medeiros e Enders (1998), envolvendo as três dimensões: afetiva, instrumental e 

normativa.  
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1.2 Justificativa 

 

As transformações e mudanças sofridas e impostas às organizações e ao mundo do 

trabalho são objetos de vários estudos. A competitividade e a tecnologia têm sido apontadas 

como fatores que ocasionam a necessidade de uma constante atenção na definição de 

estratégias e de modelos de gestão para as organizações modernas. 

Em um conceito mais amplo, Eboli (1996) define que uma organização moderna é 

aquela que reproduz as características de uma sociedade moderna e atrai indivíduos também 

modernos para integrá-la. Partilhando a mesma concepção, Sá e Lemoine (1998) destacam 

que a evolução da sociedade sugere a evolução da relação indivíduo/organização. 

Segundo Gonçalves (1997), as organizações modernas buscam se adequar ao 

contexto atual, adotando novos modelos organizacionais, com estruturas mais 

horizontalizadas e enxutas, assim como novos modelos de administração, de forma a redefinir 

a sua cultura e as obrigações entre elas e seus empregados, com o objetivo de propiciar um 

clima onde os empregados tenham iniciativas em vez de aceitação e demonstrem 

compromisso. 

Freitas (2008) argumenta que os indivíduos e grupos desenvolvem compromissos 

e envolvimentos mais intensos quando se integram e se unem ao projeto organizacional e que 

esses afetos podem não perdurar por muito tempo se forem sustentado apenas por relações 

explicitas e objetivas, como a recompensa econômica. 

Diante desses aspectos, a relevância dessa pesquisa consiste em estudar a 

existência ou não de uma ligação entre a modernidade organizacional e o despertar do 

comprometimento organizacional nos indivíduos, buscando entender as variáveis envolvidas 

nesse processo, especialmente em organizações que fornecem certo grau de estabilidade ao 

colaborador, como no caso das organizações públicas. 

Para tanto, este estudo buscou as características das sociedades de economia 

mista, enquanto organizações de natureza hibrida, na medida em que são um braço 

descentralizado e controlado pelo Estado, mas com aporte também do setor privado, 

recebendo, portanto, influencias dos dois setores, visto que ao mesmo tempo em que 

conferem aos empregados públicos, selecionados  por meio de concurso público, uma maior 

estabilidade em comparação as organizações do setor privado, precisam estabelecer 

mecanismos de retê-los e comprometê-los de modo a manterem-se competitivas. 

Nesse contexto, a pesquisa contribuirá para ampliar a discussão do tema, 

aprofundando a questão da modernidade organizacional, enquanto um processo 
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multidimensional, em entidades da administração pública e como estas práticas de gestão 

ditas modernas, considerando a abordagem teórica proposta por Eboli (1996), influenciam de 

forma positiva o comprometimento organizacional em empregados públicos, seja ele afetivo, 

normativo e instrumental ou calculativo. 

 

1.2 Formulação do problema 

 

Alinhando-se ao cenário disposto na seção anterior apresenta-se o norteamento da 

pesquisa através da questão: Qual a relação entre as dimensões de modernidade 

organizacional e o comprometimento organizacional na percepção dos empregados púbicos 

das Sociedades de economia mista do governo do estado do Ceará? 

 

1.3 Objetivos geral e específicos 

 

Tendo como base a contextualização e a questão de pesquisa apresentadas, este 

trabalho tem como objetivo investigar a relação entre modernidade organizacional e 

comprometimento organizacional sob a perspectiva dos empregados públicos das Sociedades 

de Economia Mista do Governo do Estado do Ceará. Para tanto, têm-se como objetivos 

específicos: 

i. Aferir o grau de modernidade administrativa e de gestão de pessoas, política e 

cultural;  

ii. Identificar a dimensão de modernidade mais desenvolvida; 

iii. Aferir o grau de comprometimento afetivo, normativo e instrumental; 

iv. Identificar a dimensão de comprometimento mais desenvolvida; 

v. Propor um modelo relacional entre modernidade organizacional e 

comprometimento organizacional 

vi. Analisar a relação entre as dimensões de modernidade organizacional e de 

comprometimento organizacional. 

 

1.4 Hipóteses do estudo  

 

As hipóteses aqui formuladas têm como propósito fundamental cumprir o objetivo 

desse trabalho, tendo como constructo a relação entre a modernidade organizacional e o 
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comprometimento organizacional. Diante disso, formulou-se o modelo hipotético da pesquisa, 

conforme a representação esquemática apresentada na Figura 1. 

 

Figura 1 - Modelo hipotético inicial proposto para a pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Onde: 

MOD Modernidade organizacional 

CO Comprometimento organizacional 

 

Assim o estudo apresenta como hipóteses: 

H.1 Existe relação positiva entre a modernidade organizacional (MOD) e o 

comprometimento organizacional (CO). 

H. (nula) Não existe relação positiva entre a modernidade organizacional (MOD) 

e o comprometimento organizacional (CO). 

 

1.5 Aspectos metodológicos 

 

Quanto aos aspectos metodológicos, essa pesquisa é quantitativa e descritiva, pois 

se propõe a analisar, a partir das variáveis que compõe as dimensões de modernidade 

organizacional e as dimensões de comprometimento, a relação existente entre os dois 

constructos, conforme preconiza Roesch (2006).  

 

MOD CO 

Modernidade 

administrativa e 

de gestão de 

pessoas 

 

Modernidade 

cultural 

Modernidade 

política 

Comprometimento 

afetivo 

Comprometimento 

instrumental 

Comprometimento 

normativo 
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Os respondentes da pesquisa foram os empregados públicos de quatro Sociedades 

de economia mista do Estado do Ceará, que trabalham nas sedes dessas organizações, 

excluído-se os que trabalham em campo ou em sedes regionalizadas. 

A coleta de dados foi realizada por meio de questionário, composto pelo perfil 

demográfico e funcional dos respondentes e as escalas de modernidade organizacional 

validada por Sant’Anna e a escala reduzida do modelo tridimensional de Meyer, Allen e 

Smith (1993), validada no Brasil por Medeiros e Enders (1998), sendo a coleta de dados 

realizada tanto in loco, como por meio da ferramenta limesurvey, respeitando o critério de 

acessibilidade indicado pela organização. 

A análise dos dados coletados foi realizada por técnicas estatísticas descritivas e 

multivariadas. Para validar as propriedades psicométricas das escalas utilizou-se tanto a 

análise fatorial exploratória como confirmatória e a verificação da relação entre os constructos 

foi realizada por meio da modelagem de equações estruturais. Para mensurar o grau de 

modernidade organizacional e de comprometimento organizacional utilizou-se como 

parâmetros os intervalos das médias, estabelecidos de acordo com a escala Likert aplicada. 

Foi verificada, ainda, a relação entre os dados demográficos e funcionais e os constructos 

pesquisados, por meio da correlação de Pearson.  

 

1.6 Estrutura da dissertação 

 

 Além desta primeira seção de introdução, em que se apresenta a contextualização, 

a justificativa, o problema de pesquisa, as hipóteses, os objetivos e a estrutura metodológica 

da pesquisa, este estudo é composto de cinco seções estruturadas na ordem descrita a seguir, 

que coincidiu com as próprias etapas da sua realização. 

A segunda seção apresenta o referencial teórico, dividido em duas partes, sendo a 

primeira sobre a modernidade organizacional, onde serão discutidos os conceitos, a 

modernidade no contexto das organizações, a modernidade administrativa e de gestão de 

pessoas, a modernidade política e a modernidade cultural. 

A segunda parte do referencial dispõe sobre o comprometimento organizacional, 

onde são evidenciadas as diversas abordagens conceituais do comprometimento 

organizacional, suas dimensões afetiva, instrumental e normativa, o modelo tridimensional de 

Meyer, Allen e Smith (1993) e a apresentação os antecedentes, correlatos e consequentes do 

comprometimento. 
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A terceira seção detalha os procedimentos metodológicos da pesquisa, desde sua 

caracterização e universo da pesquisa até a apresentação dos instrumentos e técnicas de coleta 

e análise dos dados.  

A quarta seção aborda a análise dos resultados, com a descrição da análise 

multivariada dos dados, compreendendo a análise fatorial exploratória e confirmatória da 

modernidade organizacional e do comprometimento organizacional, a validação do modelo 

relacional entre os constructos. Além da análise estatística descritiva dos dados demográficos 

e funcionais dos empregados públicos, das variáveis do estudo e a correlação entre os 

constructos e os dados demográficos. 

A quinta seção elenca as conclusões e recomendações, permeando a avaliação do 

modelo hipotético, dos objetivos e as recomendações e limitações da pesquisa. 

Por fim, são apresentadas as referências utilizadas e os apêndices A, B e C.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Nesta seção, apresenta-se a estrutura teórica que serviu de base para realização do 

presente estudo, sendo dividida em duas partes. A primeira parte versa sobre o tema 

modernidade, enfatizando a questão da modernidade no contexto das organizações, assim 

como as dimensões de modernidade administrativa e de gestão de pessoas, cultural e política 

que podem ser adotadas pelas organizações. A segunda aborda o comprometimento 

organizacional, seus principais enfoques, e os antecedentes, correlatos e consequentes 

decorrentes dele.  

 

2.1 Modernidade  

 

Esta seção pontua o primeiro tema do referencial teórico desta dissertação, a 

modernidade nas organizações. Para tanto, buscou-se esclarecer o entendimento conceitual e 

as vertentes que a caracterizam e a diferenciam, fazendo para tanto, uma contextualização das 

diversas interpretações de concepção de modernidade.  

Historicamente, o termo modernidade está atrelado a determinadas caracterizações 

como o mito da tecnologia, o domínio da razão científica, a ideia de progresso e a exaltação 

da democracia, que a distingue de períodos ou fases anteriores da humanidade, como o mundo 

primitivo, o mundo antigo e o mundo medieval (ZAJDSZNAJDER, 1993).  

Ao estudar a respeito da evolução da ideologia modernista, Touraine (2002) 

enfatiza que a percepção clássica da modernidade remete-a como um triunfo da razão, 

libertação e revolução. Para o autor, a modernidade recai sobre dois prismas: a do 

racionalismo greco-romano, retomado pelos humanistas do renascimento, e a da noção de 

sujeito, com base na tradição cristã. 

Giddens (1991) atribui que modernidade está ligada ao estilo, costume de vida ou 

organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII. Para ele, o que difere as 

instituições sociais modernas das ordens sociais tradicionais é o ritmo de mudança que é mais 

veloz, não só por causa do desenvolvimento da tecnologia, mas permeia também outras 

esferas.  

O autor faz ainda uma análise institucional do caráter de dois gumes da 

modernidade, ressaltando que por trás do progresso da industrialização havia também o lado 

sombrio da modernidade como as condições de trabalhos degradantes, submetendo seres 
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humanos à disciplina de um labor maçante e repetitivo, assim como o destaque do militarismo 

ligado ao uso da tecnologia nas guerras que assolaram o século XX. 

A modernidade, entretanto, não se restringe a um período histórico, mas uma 

visão de mundo, e a episteme que lhe dá sustentação está fundada na razão para a construção 

da verdade e do conhecimento sistemático como alicerce do progresso contínuo do 

conhecimento e da sociedade (ESPERANDIO, 2007). 

Faoro (1992) distingue modernidade de modernização, afirmando que a primeira 

compromete toda a sociedade, renovando os papeis sociais, já a segunda chega à sociedade de 

forma conduzida, privilegiando os setores dominantes, não refletindo a sociedade sobre a qual 

atua. Seguindo essa mesma visão, Domingues (2009) afirma que a modernidade está 

relacionada a uma civilização global, multifacetada e variada, enquanto que a modernização 

aponta para processos concretos e específicos.  

Neste cenário, a modernidade está interligada a globalização enquanto processo 

contínuo de expansão do capitalismo, que incita as diversas relações entre as nações, 

envolvendo a inter-relação entre os setores produtivos e as organizações de todo o mundo, 

requerendo a busca constante de estratégias que assegurem uma posição competitiva e 

sustentável.  

Observando o contexto brasileiro, Buarque (1994) aborda o esgotamento da 

modernidade tradicional dominante no Brasil nos anos 60, precipuamente técnica e executada 

por métodos autoritários, alicerçada na lógica utópica de que o crescimento econômico se 

daria por este caminho. Em contraponto, ressalta a modernidade ética, como um novo 

propósito civilizatório onde a sociedade humana seja vista em sua integridade, que requer a 

definição dos princípios desejados que norteariam o futuro desejado e a estratégia a ser 

cumprida. 

Trazendo a visão da realidade brasileira e atendo-se aos padrões de competição da 

configuração global que as organizações enfrentam em todo mundo, Eboli (1996) analisou a 

questão da modernidade de forma mais abrangente, contrapondo-se ao conceito de 

modernidade usual, imediatista e reducionista, com foco apenas em suas dimensões mais 

visíveis e tangíveis, como a prosperidade econômica ou a disponibilidade e utilização de 

tecnologias de ponta.  

Desta forma, em seu estudo sobre a modernidade na gestão de bancos, a autora 

consolidou os principais atributos da modernidade, enquanto um processo dialético, complexo 

e multidimensional tendo o sujeito como o elo de interação e articulação com seis dimensões 

de modernidade:  
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a) A dimensão cultural que apoia-se na transição do sagrado para o profano, da 

religião para a ciência, envolvendo a questão ética e a valorização do 

individuo, numa visão mais abrangente do mundo, voltando-se para o futuro; 

b) a dimensão política que compreende o fortalecimento da participação ativa do 

sujeito, conferindo-lhe a liberdade e a responsabilidade característica da 

autonomia, da democracia e da cidadania; 

c) a dimensão social que aponta o sujeito como um ator fundamental para 

efetivação da transformação social; 

d) a dimensão administrativa que busca na definição das estratégias e metas o 

alcance mais eficaz dos objetivos almejados, ainda que utópicos, preservando, 

entretanto, o principio de justiça; 

e) a dimensão econômica que engloba os fatores decorrentes das transições 

econômicas tanto para a organização tais como a prosperidade e o lucro, assim 

como para a sociedade, uma vez que promove a distribuição de renda e a 

redução da pobreza, além de propiciar a acessibilidade do consumo e de 

serviços; e 

f) a dimensão tecnológica que reconhece na razão e na ciência a necessidade da 

inovação continua, onde a técnica não se sobreponha à criatividade humana, de 

forma a promover a integração entre progresso e a cultura. 

A partir desse aparato teórico-conceitual, Eboli (1996) elaborou indicadores de 

modernidade organizacional, com o intuito de avaliar de forma mais completa a modernidade 

na gestão empresarial e entender objetivamente como esse processo se dá no contexto 

organizacional, abrangendo as seis dimensões da sociedade moderna citadas acima, conforme 

demonstrado no Quadro 1. 

 

Quadro 1- Indicadores de Modernidade Organizacional. 

Dimensões da 

Sociedade Moderna  

Indicadores de Modernidade no Contexto Organizacional 

Cultural 

 

1. Permite e estimula a diversidade de práticas, comportamentos e atitudes 

2. Valoriza a iniciativa, a responsabilidade e a liberdade 

3. Orientação para o futuro, embora não elimine o passado 

4. Preocupa-se com princípios éticos 

5. Clima interno favorece mudanças, inovação e aprendizagem 

Política 

 

6. Regime político-democrático 

7. Processo decisório descentralizado e democrático 

8.  Estimula a ação política 

9. Favorece a consciência e o exercício da cidadania 

10. Estimula a autonomia, a iniciativa de ação e decisão 
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Continua  

Dimensões da 

Sociedade Moderna  

Indicadores de Modernidade no Contexto Organizacional 

Social 

 

11. Encorajamento à integração social 

12. Estimula a participação das pessoas em processos organizacionais 

13. Objetivos sociais subordinam-se a valores éticos 

14. Favorece que as pessoas se mantenham informadas 

15. Favorece que as pessoas atinjam seus objetivos, materiais ou psicológicos 

Administrativa 

 

16. Há definição clara da missão, objetivos, estratégias e metas 

17. Elabora projetos 

18. As políticas e práticas estimulam o autodesenvolvimento 

19. Preocupa-se em avaliar resultados nos níveis organizacional e pessoal 

Econômica 20. Objetivos econômicos subordinam-se a objetivos sociais e princípios éticos 

21. A preocupação com a eficácia e prosperidade traduz-se em participação no 

mercado, produtividade, lucratividade, rentabilidade, retorno sobre os 

investimentos e qualidade dos produtos ou serviços ofertados 

Tecnológica 

 

22. Utilização de tecnologias que favoreçam a eficácia 

23. Flexibilidade para a inovação 

24. Harmonia entre tecnologia e utilização da criatividade humana 

25. Tecnologia favorece a interação social 

26. Favorece alto grau de informação das pessoas 

Fonte: Eboli, (1996, p. 47). 

 

Com base nos indicadores de modernidade organizacional propostos por Eboli 

(1996), Sant’Anna (2002), em seu estudo sobre a relação das competências individuais, a 

modernidade organizacional e a satisfação no trabalho, validou e agrupou os indicadores, 

utilizando técnicas de análise estatística multivariada, resultando nos indicadores das 

dimensões de modernidade administrativa e de gestão de pessoas, modernidade política e 

modernidade cultural, que servirão de base para este estudo, conforme apresentado no Quadro 

5 da seção de metodologia. 

 

2.1.1 A modernidade no contexto das organizações  

 

Segundo Giddens (2002), as instituições modernas se distinguem das outras 

formas de instituição devido ao dinamismo e ao grau que interferem nos hábitos e costumes 

tradicionais. Para o autor, “uma das características distintivas da modernidade, de fato, é a 

crescente interconexão entre dois extremos da extensão e da intencionalidade: influências 

globalizantes de um lado e disposições pessoais de outro” (GIDDENS, 2002, p. 9). 

O autor afirma, ainda, que na modernidade o futuro é constantemente trazido para 

o presente e que o seu dinamismo requer a separação de tempo e espaço, mecanismos de 

desencaixe e reflexividade institucional através dos ambientes de conhecimento. 
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A busca da modernidade nas organizações aponta para o processo estratégico de 

enfrentar as mudanças decorrentes dos aspectos sociais, econômicos e políticos, necessários a 

manutenção da competitividade nos novos padrões mundiais, requerendo a adoção de 

modelos estruturais, estratégias, políticas e práticas de gestão que propiciem a formação de 

conteúdos culturais que permitam o desenvolvimento de comportamentos condizentes com 

essa nova realidade (DEL MAESTRO FILHO, 2004). 

Convém mencionar que existem diversos fatores que impactam na baixa 

competitividade das empresas brasileiras, como a modernidade do próprio País que apresenta 

baixa taxa de crescimento em relação à media da economia mundial, a alta taxa tributária, as 

altas taxas de juros, a ineficiência do mercado financeiro local e a instabilidade econômica do 

País, mas também a baixa modernidade das empresas onde ainda se encontram: modelos 

organizacionais com estruturas hierarquizadas e funcionais; modelos de gestão com lacunas 

entre o planejamento, o controle e a gestão operacional; e uma cultura com alta distancia do 

poder e paternalista (CALDAS; WOOD JR., 2007). 

Kilimmik e Sant’Anna (2007) abordam que um dos principais desafios das 

organizações brasileiras consiste na modernidade das políticas e praticas de gestão de pessoas, 

não só pela questão do ambiente interno das organizações, mas por estar arraigado no 

ambiente macro-politico-social que apresenta ainda um caráter conservador e autoritário. 

Kubo (2010) coaduna com esta visão ao mencionar que as organizações 

brasileiras apresentam modelos de gestão híbridos, por vezes desconectados dos problemas 

organizacionais. 

Embora no Brasil existam organizações com práticas gerenciais e de gestão de 

pessoas de ponta, também se encontram organizações que apresentam comportamento de 

aparência, ou seja, mascaram a realidade ao transparecerem que modernas práticas de gestão 

estão implantadas, quando, de fato, não estão (WOOD JR., 2004). 

Neste cenário, a modernidade organizacional, conforme os preceitos abordados 

por Eboli (1996), tem instigado várias pesquisas com foco em estabelecer relações com outras 

vertentes que envolvem a gestão de pessoas, conforme apresentado no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Pesquisas com foco na modernidade organizacional. 

Autor Pesquisa Objetivo População/ 

amostra 

Resultados 

Sant’anna,  

Moraes;  

Kilimnik 

(2005)  

Competências 

individuais, 

modernidade 

organizacional e 

satisfação no 

trabalho: um 

estudo de 

diagnóstico 

comparativo  

Relatar procedimentos e 

resultados de validação de 

escalas destinadas à 

mensuração dos construtos 

competências individuais 

requeridas, modernidade 

organizacional e satisfação 

no trabalho 

654 

profissionais da 

área da 

Administração 

Validação das escalas 

propostas, assim como a 

percepção dos profissionais, 

alvo do estudo, quanto ao 

elevado grau de demanda pelo 

conjunto das competências 

investigadas vis-à-vis graus 

moderados de modernidade 

organizacional e satisfação no 

trabalho 

Del 

Maestro 

Filho; 

Dias. 

(2006).  

 

Modernização 

Organizacional 

e Práticas 

Inovadoras de 

Treinamento: 

um Modelo 

Relacional de 

Estudo com 

Profissionais de 

Organizações 

Mineiras. 

Investigar as relações entre o 

Grau de Modernidade 

Organizacional e o Grau de 

Inovação das 

Práticas de Treinamento, 

Desenvolvimento e 

Educação  

Amostra de 595 

profissionais 

que trabalham 

em organizações 

mineiras e que 

estavam 

regularmente 

matriculados em 

programas de 

pós-graduação 

lato-sensu em 

administração 

Relação positiva, e intensa, 

entre o grau de modernidade 

organizacional e o grau de 

inovação das práticas de 

treinamento, desenvolvimento 

e educação. 

Castro; 

Kilimnik; 

Sant’anna 

(2008) 

Modernidade 

Organizacional 

em Gestão de 

Pessoas como 

Base para a 

Incorporação de 

Modelo de 

Gestão por 

Competências  

Investigar até que ponto 

práticas de gestão de pessoas 

adotadas por uma grande 

instituição brasileira do setor 

financeiro revela-se com 

suficientes  características de 

modernidade para viabilizar 

e sustentar modelo de 

competências implementado. 

Entrevistas em 

profundidade 

com doze 

profissionais, 

sendo seis 

gerentes e seis 

colaboradores 

da instituição 

foco da pesquisa 

A prevalência de práticas de 

gestão de pessoas não adere 

suficientemente, em termos 

das características 

investigadas de modernidade, 

ao modelo de competência 

adotado. 

 

Feltrin e 

Madruga  

(2008) 

 

A modernidade 

organizacional 

em uma 

instituição 

Pública federal 

de saúde e de 

ensino  

Investigar a percepção das 

chefias de serviço acerca dos 

indicadores de modernidade 

administrativa e das práticas 

de gestão de pessoas da 

organização em que atuam 

48 chefes de 

serviço lotados 

no Hospital  

Universitário de 

Santa Maria  

Baixo grau de modernidade 

para o conjunto dos 

indicadores avaliados, 

indicando que as chefias não 

estão plenamente satisfeitas. 

 

Benevides, 

Santos e 

Dultra 

(2009) 

As 

Competências 

profissionais 

mais requeridas 

no cenário das 

organizações 

baianas e suas 

relações com o 

constructo 

modernidade 

organizacional 

Investigar a relação entre as 

Competências profissionais 

mais requeridas no cenário 

das organizações baianas e 

suas relações com os 

construtos de modernidade 

organizacional 

49 gestores de 

organizações do 

interior da 

Bahia que 

fazem parte da 

Federação das 

Indústrias do 

Estado da Bahia 

Foi possível verificar que as 

competências mais 

demandadas nas organizações 

pesquisadas estão relacionadas 

ao CHA (conhecimento, 

habilidade e atitudes) e à 

relação interpessoal. Verifica-

se que as variáveis de 

modernidade organizacional 

estão sendo utilizadas pelas 

organizações em nível 

moderado, fato que permite a 

conclusão de que as 

organizações estão 

caminhando para o contexto 

de modernidade. 

Fonte: elaborado pela autora. 

http://biblioteca.universia.net/autor/Telma%20Nascimento%20Benevides.html
http://biblioteca.universia.net/autor/Telma%20Nascimento%20Benevides.html
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Observa-se que as pesquisas realizadas evidenciaram baixo ou moderado grau de 

modernidade organizacional, que abrange as dimensões de modernidade administrativa e de 

gestão de pessoas, modernidade política e modernidade cultural, que são também foco deste 

estudo. Para contextualizar cada dimensão, os tópicos apresentados a seguir buscaram abordar 

as vertentes que as amparam. 

 

2.1.2 Modernidade administrativa e de gestão de pessoas 

 

Os indicadores de Modernidade administrativa e de gestão de pessoas 

apresentados por Sant’Anna (2002) remetem à análise organizacional das seguintes vertentes: 

orientação estratégica, gestão por resultados, competência, promoção e carreira, recompensas 

e avaliação de desempenho e desenvolvimento contínuo. 

A vertente da estratégia se apoia no conhecimento que a organização tem de si e 

de onde que chegar no futuro ao estabelecer sua missão e sua visão, respectivamente, ao 

mesmo tempo em que define seus objetivos organizacionais para conseguir os resultados 

almejados.  

Fonseca e Machado-da-Silva (2002) apontam que a estratégia é uma das palavras-

chave da Modernidade e tornou-se um conceito polêmico, que abrange uma gama de 

definições originadas de perspectivas variadas de análise. 

Segundo Mintzberg et al. (2007), a essência do gerenciamento estratégico está na 

capacidade de administrar seguindo uma determinada orientação estratégica durante a maior 

parte do tempo, entretanto, ficando atento às descontinuidades ocasionais importantes, para 

que quando necessário seja feita uma reorientação estratégica.  

De acordo com Dias, Gonçalves e Garcia (2005), em um estudo sobre o 

desempenho de empresas brasileiras, destacam que a orientação estratégica é o fator que mais 

influencia no desempenho positivo de uma empresa, ou seja, nos resultados. 

Zanelli e Silva (2008) afirmam que tanto as estratégias preestabelecidas como as 

emergentes nas organizações de trabalho exigem um continuo esforço das pessoas, 

englobando todos os níveis organizacionais, pois são expressas nas múltiplas ações humanas. 

Os autores defendem ainda que as estratégias são configuradas de acordo com as percepções e 

atitudes predominantes na organização e a execução dos objetivos depende dos pressupostos 

que direcionam a cultura organizacional e do grau de comprometimento de seus integrantes. 

Nesse contexto, as pessoas deixam de ser vistas como simples recursos, dado que 

delas dependem os resultados da organização, assim a organização que visa à excelência deve 
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estabelecer estratégias de gestão de pessoas com o intuito de angariar um clima de trabalho 

propício ao desempenho (FERREIRA et al., 2005).  

Entretanto, Dutra e Hipólito (2012) ressalta que mudar a visão sobre o papel das 

pessoas nas organizações não é tarefa fácil, pois implica criar um ambiente que permita o 

entrosamento entre a organização e os profissionais, necessitando para tanto a integração com 

as estratégias organizacionais. 

Conforme Leite e Albuquerque (2013), a gestão estratégica de pessoas esbarra 

com as abordagens contingencial, universalista, configuracional e cultural, quando alinhada 

de forma sistêmica: 

a) Contingencial por considerar aspectos como o ambiente externo, estratégia e 

cultura organizacional quando da adequação do modelo de gestão de pessoas; 

b) universalista por adotar práticas de gestão de pessoas que propiciam níveis 

superiores de desempenho organizacional; 

c) configuracional por reconhecer a relevância do alinhamento organizacional 

horizontal e da cultura organizacional; e  

d) cultural por pressupor a existência de significados e valores compartilhados, o 

envolvimento moral e as manifestações culturais dos grupos no contexto da 

organização. 

Diante desse ambiente complexo e incerto, tanto as empresas como as pessoas, 

que nelas trabalham, estabelecem mecanismos de trocas. A organização exige competência 

para a consecução das tarefas e dos objetivos organizacionais e as pessoas as recompensas 

para permanecerem na organização.  

Zafirian (2001) argumenta que a competência está relacionada ao “o tomar 

iniciativa” e ao “o assumir responsabilidade” diante das situações profissionais com as quais o 

individuo se depara, assim cabe-lhe tomar iniciativa frente aos eventos que ultrapassam os 

aspectos previstos no repertório de normas existente e ainda assumir a responsabilidade dos 

efeitos decorrentes dessa iniciativa. 

O autor ressalta também que a competência exige um novo patamar no que tange 

ao envolvimento do individuo no trabalho. Além disso, o tomar iniciativa mobiliza 

conhecimento prévio, adquirido frente à diversidade das situações inerentes ao trabalho, 

deflagrando uma dinâmica de aprendizagem que envolve o entendimento prático, que remete 

a uma dimensão cognitiva e compreensiva da situação, e a capacidade de transformá-la por 

meio do conhecimento obtido, mesmo considerando a incerteza constante de um fato novo.  
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Convém ressaltar, entretanto, que para o individuo desenvolver uma competência 

profissional a organização deve conceder certo nível de autonomia, o que exige da 

organização um esforço no sentindo de difundir e disseminar sua estratégia, certificando-se 

sempre que o individuo sabe o tem que fazer e a direção que deve seguir quando precisar 

tomar decisão.  

Nesta perspectiva, as organizações passam a estabelecer uma sintonia da 

competência essencial da empresa, que na concepção de Prahalad e Hamel (1995) está 

intrinsecamente ligada à estratégia, com a competência profissional, que embora se refira ao 

individuo, emerge para atender as necessidades de flexibilização da organização ao mesmo 

tempo em que possibilita a exploração máxima do potencial e talento dos funcionários 

(BRITO, 2003).  

Fernandes (2013) destaca que o conceito de competência pode servir de parâmetro 

quando se fala em carreira e sucessão. Ao considerar que a carreira pode ser definida como 

uma trajetória de complexidade crescente que o individuo percorre ao longo do tempo. 

Desta forma, o autor enfatiza que a carreira tanto é objeto de interesse e de 

planejamento contínuo para as pessoas que precisam estar aptas para enfrentar os desafios e 

obter o sucesso profissional, quanto para as organizações que avaliam se as pessoas estão 

preparadas para executar a estratégia organizacional e assim formular plano de sucessão 

baseado no nível de prontidão dos funcionários em assumir atividades de natureza mais 

complexa.   

Indo ao encontro dessa concepção, Dutra e Hipólito (2012) observam que as 

pessoas percebem que sua mobilidade está atrelada ao desenvolvimento contínuo e passam a 

demandar das organizações tanto um ambiente que propicie esse desenvolvimento, quanto 

outras formas de recompensa pelo empenho desprendido, dentre elas o sistema de 

remuneração por competência. 

A implementação destas estratégias requer das organizações modernas 

mecanismos de avaliação de desempenho tanto no nível corporativo como no nível individual, 

fazendo parte, portanto, de um processo maior de gestão organizacional, pois permite rever 

estratégias, objetivos, processos de trabalho e políticas de recursos humanos, possibilitando a 

correção das falhas e propiciando a organização traçar um caminho de continuidade e 

sustentabilidade (BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001).  
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2.1.3 Modernidade política 

 

Conforme Touraine (2002), a dimensão política da modernidade está amparada no 

fortalecimento da democracia como o regime que permite a expressão política do individuo. 

O viés apresentado por Eboli (1996) e validado por Sant’Anna (2002) perpassa pela questão 

da autonomia e descentralização do processo decisório em contexto de gestão participativa 

que admite a diversidade de comportamentos. 

Eboli (1996) destaca ainda que a modernidade política está atrelada à afirmação 

da democracia, englobando a noção de cidadania e favorecendo a ação política. 

Complementando esta visão, Schermerhorn, Hunt e Osborn (2007) argumentam que no 

moderno ambiente de trabalho, os gestores, com a finalidade de melhorar o desempenho 

organizacional, têm adotado formas inovadoras de gestão, contemplando a delegação de 

poder, participação e o envolvimento.   

Para abordar estes aspectos, cabe trazer a visão de Morgan (1996) das 

organizações como sistemas políticos, podendo estas serem autoritárias ou democráticas no 

processo de estabelecer ordem e direção para as pessoas, com interesses e conflitos diversos, 

que nela trabalham. Ao fazer alusão à metáfora da política comparando a organização com as 

formas de governo político, o autor afirma que existem diversas formas de governar e destaca 

que as variações mais comuns encontradas nas organizações são: 

a) Autocracia: na qual o governo é absoluto sendo sustentado por um individuo 

ou um pequeno grupo; 

b) Burocracia: baseia-se na autoridade do tipo racional-legal; 

c) Tecnocracia: baseia-se no uso do conhecimento e das especialidades na sua 

condução; 

d) Co-gestão: parte da coalizão entre as partes, com o intuito de gerar interesses 

mútuos; 

e) Democracia representativa: onde a gestão é exercida por representante eleito 

para agir em nome dos eleitores; 

f) Democracia direta: onde o direito de governar, tomando parte em todas as 

decisões, é exercido por todos. 

Assim, a forma de governar está diretamente ligada ao processo decisório, 

restringindo ou encorajando o processo, influenciando a decisão tomada pela direção superior 

da organização ou a decisão tomada por empregados. Desta forma, a compreensão da tomada 

de decisão envolve a análise de um contexto social, estando, portanto, relacionado ao 
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ambiente e à cultura organizacional, sendo agente de mudança e transformação nas 

organizações, seja a nível estratégico, gerencial ou operacional.  

Coelho et al. (2010) vão buscar a concepção de alienação de Marx para abordar 

que o trabalhador alienado é um agente passivo de comando, ordens e decisões, desta forma, a 

desalienação está atrelada a escala do processo decisório e a autonomia concedida ao 

trabalhador para intervir na organização.  

Os autores afirmam que há um controle retroativo nesse processo de elaboração 

de decisões, que aproxima a distância social entre os gestores e os funcionários e propicia o 

compromisso e o comprometimento do trabalhador, na medida em que ele se percebe 

reconhecido como parte do processo. 

Para Parisi, Martin e Nascimento (2011), um processo decisório descentralizado, 

faz com que os gestores assumam uma postura empreendedora, como “donos do 

empreendimento” das áreas pelas quais são responsáveis e pode ser um fator decisivo para o 

alcance satisfatório dos resultados. 

Essas novas formas de gestão têm adotado como dinâmica a comunicação 

direcionada para gerar oportunidades de participação em todos os níveis que propiciem o 

diálogo, a identificação dos problemas, o estabelecimento de soluções em conjunto e o 

desenvolvimento de melhoria continua (ZANELLI; SILVA, 2008). 

Newstrom (2008, p. 180) define a participação como o “envolvimento mental e 

emocional das pessoas em situações coletivas que as encorajem a contribuir com as metas do 

grupo e dividir as responsabilidades referentes a ela”. O autor aponta que programas 

participativos, em diversas situações, geram este tipo de envolvimento trazendo resultados 

favoráveis tanto para os funcionários, que ficam mais satisfeitos com seu trabalho conduzidos 

pelo processo de empowerment, como para a organização.  

É importante destacar, que a instituição de um processo político democrático e 

participativo em uma organização deve se ater a questão da diversidade da força de trabalho, 

uma vez que as diferenças entre as pessoas as fazem ter percepções e reações distintas dos 

acontecimentos. Segundo Kossek, Lobel e Brown (2005), a diversidade consiste no 

reconhecimento das diferenças das pessoas no tocante a vários aspectos, tais como a idade, 

gênero, estado civil, condição social, deficiência, orientação sexual, religião, personalidade, 

etnia e cultura. 

Considerando um entendimento mais abrangente, Cox (1991) aborda a 

diversidade atrelada à identidade cultural, ou seja, as diferenças só ganham significado em um 

grupo quando este compartilha valores e normas distintas dos de outros. Indo ao encontro 
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dessa concepção, Fleury (2000) afirma que a diversidade está associada ao respeito à 

individualidade e ao seu reconhecimento.  

Na mesma linha de pensamento, Shen, Chanda e Monga (2009) argumentam que 

a valorização da diversidade não se resume a aceitar que as pessoas são diferentes, mas criar 

uma atmosfera de inclusão e isto depende do pensamento estratégico que geram políticas 

centradas nas pessoas. 

Sob esta perspectiva, a instituição de um modelo de gestão democrático e 

participativo, de acordo com os preceitos da modernidade política, tem como propósito 

fundamental promover o envolvimento dos colaboradores de todos os níveis em prol da 

consecução dos objetivos organizacionais. 

 

2.1.4 Modernidade cultural 

 

Para contextualizar a modernidade cultural, convém resgatar a concepção de 

Touraine (1994), que afirma que a modernidade está intrinsecamente ligada à racionalização, 

ao senso de responsabilidade do sujeito em relação a si mesmo e à sociedade. Segundo Eboli 

(1996) o caminho para a modernidade está calcado na criação de conteúdos culturais que 

modifiquem a realidade das organizações, contudo os passos dessa jornada não devem ser 

confundidos com a moda da modernização, que apresenta um viés puramente capitalista.  

Assim, os indicadores de modernidade cultural validados por Sant’Anna (2002) 

reportam-se à análise organizacional da cultura de aprendizagem e da inovação, estimulando a 

iniciativa e a responsabilidade individual.  

Segundo Morgan (1996), a cultura remete ao padrão de desenvolvimento social, 

englobando aspectos como conhecimento, ideologia, valores, leis e rituais quotidianos. E ao 

trazer para o contexto das organizações, o autor afirma que a organização é em si mesma um 

fenômeno cultural que se modifica a mercê do estagio de desenvolvimento da sociedade, que 

acaba por delinear o caráter da organização. 

Na literatura, a cultura organizacional pode ser abordada como uma metáfora ou 

como uma variável, no primeiro caso a cultura é vista como algo que a organização é, como 

micro-sociedade dotada de uma matriz interpretativa que a distingue das outras, e no ultimo a 

cultura é atribuída como algo que a organização tem (FREITAS, 2008; REBELO; GOMES; 

CARDOSO, 2001). 

Para entender a importância da cultura nos processos e estratégias organizacionais 

destaca-se o conceito de cultura de Schein (1996) como um montante de pressupostos básicos 
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inventados, descobertos ou desenvolvidos por um grupo ao aprender como lidar com os 

problemas de adaptação externa e integração interna e que logrou êxito suficiente para ser 

ensinado a novos membros como o jeito correto de perceber, pensar e sentir em relação a 

esses problemas. 

Sob a mesma perspectiva, Curvello (2012) afirma que por meio da cultura 

organizacional é possível captar como acontecem as relações internas, suas contradições e 

mediações, para assim entender melhor os estágios administrativos, os sucessos e fracassos 

organizacionais e as facilidades ou dificuldades impostas às mudanças institucionais.  

Outra questão de destaque abordada por Freitas (2008) é a influência que os atores 

internos, como os fundadores, líderes e o setor de gestão de pessoas podem exercer no 

processo de criação, desenvolvimento e manutenção da cultura organizacional. Para Stoner e 

Freeman (1995) a cultura modela as atitudes e os comportamentos das pessoas e interfere 

decisivamente na forma como a organização interage com o seu ambiente. 

Apesar das diferentes abordagens a respeito da cultura, todas trazem consigo a 

relação de troca entre o individuo e o meio, decorrente de um processo de aprendizagem que 

resulta em uma transformação do individuo ao longo de sua vida.  

Isto se dá porque a organização é formada por pessoas que interagem entre si e 

com o mundo externo à organização, daí a relação entre a aprendizagem e a formação da 

cultura organizacional. Guimarães (2004) enfatiza que aprendizagem e cultura têm conceitos 

independentes, mas que se relacionam uma vez que a aprendizagem individual ocorre e é 

transferida, transformando-se em um evento coletivo, compartilhado, podendo modificar a 

cultura e direcionar novos modos de pensar e aprender nas organizações.  

Silva (2000) afirma que a cultura e a aprendizagem organizacional são 

indissociáveis, considerando que o processo de formação da cultura implica a geração da 

aprendizagem e vice-versa. O autor constata, ainda, que as organizações orientadas para a 

aprendizagem passaram a ser concebidas como locais onde os indivíduos ampliam a 

possibilidade de gerar os resultados para os quais foram mobilizados por meio de novas 

formas de pensamento que se alicerçam no desejo coletivo, aprendendo a aprender em grupo. 

Esta vertente leva a crer que a interação decorrente da cultura de aprendizagem 

propicia um clima interno ou organizacional que permite e estimula o florescimento do 

processo criativo e inovador. Cabe destacar que a definição de clima organizacional é 

apresentada como “percepções compartilhadas que os membros desenvolvem através das suas 

relações com as políticas, as práticas e os procedimentos organizacionais tanto formais como 

informais” (TORO, 2001, p.33). 
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Assim, o desenvolvimento de um clima organizacional inovador permeia uma 

estratégia que busque o envolvimento e o compartilhamento entre as pessoas, sem esquecer a 

individualidade de cada colaborador, para com a política da organização. Parolin e 

Albuquerque (2004) apontam que as organizações comprometidas com o processo inovativo 

devem manter a ligação entre a criatividade individual, a auto realização e o desempenho da 

organização, sendo a auto realização o pontapé da imersão no processo criativo de descoberta 

e liberdade que deriva mais dos processos internos que externos.  

Neste contexto, a organização moderna deve estimular as mudanças necessárias 

ao processo de inovação e aprendizagem, fornecendo abertura para que os colaboradores 

participem ativamente e se sintam encorajados a tomarem iniciativas, envolvidos nos 

processos e estratégias da organização. 

 

2.2 Comprometimento organizacional 

 

Esta seção apresenta o segundo tema que compõe o referencial teórico desta 

dissertação, o comprometimento organizacional. Inicialmente, são apresentadas as diversas 

abordagens conceituais do comprometimento organizacional. Em seguida, são discutidas suas 

dimensões afetiva, instrumental e normativa, o modelo tridimensional de Meyer, Allen e 

Smith (1993) e, por fim, são apresentados os antecedentes, correlatos e consequentes do 

comprometimento. 

 

2.2.1 Abordagens conceituais do comprometimento organizacional 

 

Versando sobre uma perspectiva histórica do comprometimento, Klein, Molloy e 

Cooper (2009) arrolaram que os estudos do comprometimento relacionado ao campo do 

trabalho começaram a ganhar êxito no inicio dos anos 60. Contudo, antes disso a psicologia e 

a sociologia já investigavam o comprometimento com o objetivo de entender como se dava o 

engajamento do individuo em ações coletivas, tais como greves e negociações, lidando com as 

diferenças de poder entre os trabalhadores e a gestão do bem-estar social.  

Os autores abordam ainda que na década de 60 e 70, uma das correntes de 

investigação do comprometimento o associava a propensão de se envolver em linhas de 

atividades e trocas e foi também nessa época que surgiram diferentes pontos de vista do 

comprometimento dando origem a outras bases do constructo. 
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Desde então, o comprometimento vem sendo estudado e conceituado sob diversas 

concepções e embora haja uma vasta literatura sobre o tema, ainda não há um consenso do 

entendimento do seu significado e dos determinantes que interferem nas relações que ensejam 

o esforço e o envolvimento do individuo com a organização.  

Bandeira, Marques e Veiga (2000) ressaltam que o comprometimento pode ser 

abordado das seguintes formas: uma atitude que vincula a identidade da pessoa à organização; 

um fenômeno estrutural decorrente de transações entre os atores organizacionais; um estado 

onde o elo que liga o indivíduo a organização são suas ações e crenças ou ainda a natureza do 

relacionamento de um individuo com o sistema como um todo.    

Para Bastos (1994), o comprometimento pode ser a principio entendido como 

sinônimo de engajamento, agregamento e envolvimento, contudo, ressalta posteriormente o 

caráter disposicional do próprio individuo em relação a sua propensão a agir, ou de se 

comportar de determinada forma, em estar comprometido com algo.  

Segundo Zanelli e Silva (2008), o conceito de comprometimento organizacional 

está ligado a três concepções: contrato psicológico, motivação e clima organizacional. Sob 

esta perspectiva, as estratégias desenvolvidas pelas organizações podem facilitar ou dificultar 

a construção do vinculo entre o individuo e a organização. 

Para os autores, os estudos sobre comprometimento organizacional abrangem 

necessariamente o entendimento dos processos de socialização ou de construção da 

subjetividade individual, assim como das características culturais internas e externas à 

organização, estando, dessa forma, fundamentado nos valores pessoais e do trabalho, vindo a 

influenciar as atitudes que se refletem em ações concretas no trabalho.  

Esta visão também é destacada por Faria e Barbosa (2009) em sua avaliação 

critica sobre a práxis organizacional do comprometimento ao mencionar que para o sujeito 

estar comprometido com a organização, deve partilhar os valores da mesma, estar motivado a 

interagir na definição e consecução dos objetivos e estratégias, sentindo-se responsável pelo 

sucesso das ações que vislumbrem atingir, engajando-se, criando e inovando para efetivação 

dessas ações de acordo ou além do esperado.  

Os autores sugerem que o comprometimento organizacional só é visto quando 

pelo menos uma dessas quatro situações ocorre: a) por uma ligação afetiva do sujeito com um 

grupo ou uma organização; b) por uma identificação dos princípios morais e éticos do sujeito 

com os da organização; c) por uma relação de interesse e recompensa; ou d) por uma relação 

subjetiva em que o sujeito acredita que um grupo ou uma organização são portadores de seus 

ideais. 
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Considerando as diversas perspectivas, Mowday et al. (1982), Bastos et al. (2008) 

e Costa (2010) destacam que o comprometimento pode ser apresentado por meio de duas 

abordagens: uma atitudinal e outra comportamental. O comprometimento atitudinal está 

atrelado ao que as pessoas pensam de seu vinculo com a organização, originando-se por meio 

da percepção das experiências vividas no trabalho. Já o comprometimento comportamental, 

está relacionado ao processo através do qual as pessoas se ligam às organizações e como 

lidam com isso, ou seja, o comprometimento dos indivíduos se dá pelo estabelecimento de um 

padrão comportamental que tende a se repetir (MOWDAY et al., 1982). 

Sob esta concepção, Meyer e Allen (1990) ressaltam que essas diferenças na 

abordagem do comprometimento se refletem nas pesquisas relacionadas a cada uma delas, 

sendo as pesquisas da abordagem atitudinal mais focadas no desenvolvimento do 

comprometimento e nas suas consequências comportamentais. Já na abordagem 

comportamental, as pesquisas são mais direcionadas para identificação das condições em que 

um comportamento exibido tende a se repetir, além de buscar os efeitos deste na mudança de 

atitudes. 

Entretanto, com o intuito de mensurar o comprometimento organizacional, houve 

uma exploração das dimensionalidades para embasar o entendimento do constructo e 

elaborações de escalas de medição. Essas dimensões estão relacionadas aos diversos tipos de 

vínculos que o individuo desenvolve com a organização e têm sido objetos de estudo de várias 

pesquisas, seja de forma isolada ou conjunta, cujas bases teóricas perpassam pelas reflexões 

iniciais dos autores seminais apresentados no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Diferentes bases do comprometimento e autores seminais 

Bases de comprometimento Autores Seminais 

Comprometimento afetivo ou atitudinal 

Etzione (1961): envolvimento moral 

Kanter (1968): comprometimento de coesão 

Poter et al. (1974) 

Mowday et al. (1982) 

O’Reilly e Chatman (1986): internalização 

Comprometimento de continuação, calculativo ou 

instrumental 

Becker (1960): side-beds 

Kanter (1968): comprometimento de continuação 

Meyer e Allen (1984) 

O’Reilly e Chatman (1986): compliance 

Comprometimento normativo 

Kanter (1968): comprometimento de controle 

O’Reilly e Chatman (1986): identificação 

Meyer e Allen  e Smith (1993) 

Comprometimento comportamental 
Kiesler e Sakamura (1966) 

Salancik (1977, 1982) 

Fonte: adaptado de Bastos et al. (2008) 
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Dentre estes, os principais enfoques estudados sobre o comprometimento são: 

afetivo, instrumental ou calculativo e o normativo (MEDEIROS, 2005; CUSTÓDIO et al., 

2013), que também são o foco desse estudo. Para contextualizar cada enfoque, os tópicos 

apresentados a seguir buscaram retomar a visão desses autores seminais.  

 

2.2.2 Enfoque afetivo 

 

A dimensão afetiva, atrelada à abordagem atitudinal, constitui a linha do 

comprometimento mais utilizada nos estudos acadêmicos. Na visão de Kanter (1968) o 

comprometimento advém do sentimento de afetividade do individuo para com o grupo, 

caracterizado pela coesão grupal, cuja base psicológica consiste na gratificação emocional. Já 

Sheldon (1971) afirma que o comprometimento relaciona-se a uma atitude ou uma orientação 

para a organização, que liga ou atribui a identidade da pessoa para a organização. 

 Etzione (1975) aborda o comprometimento como o envolvimento moral agregado 

à internalização das metas, normas e valores da organização. Na concepção de O’Reilly e 

Chatman (1986), o foco afetivo é abordado tendo na internalização ou envolvimento a base da 

congruência entre os valores do individuo e os da organização.  

Considerando a direção que o comprometimento afetivo está associado, que 

envolve a identificação do individuo com uma organização e um relacionamento que busca o 

bem-estar organizacional, Mowday, Porter e Steers (1982, p. 27), que no começo da década 

de 70 impulsionaram as pesquisas nesse campo, enfatizam que o comprometimento pode ser 

caracterizado por no mínimo três fatores: “(a) uma forte crença e a aceitação dos objetivos e 

valores da organização; (b) estar disposto em exercer um esforço considerável em benefício 

da organização; e (c) um forte desejo de se manter membro da organização”. 

Os autores aprimoraram a formulação inicial de Porter e Smith (1970) de um 

instrumento de medição do comprometimento organizacional muito difundido, 

Organizational Commitment Questionnaire (OCQ), considerando os três fatores: crenças, 

afetos e intenções do individuo. 

Custódio et al. (2013), ao analisar em seu estudo as linhas do enfoque afetivo, 

arrematam que este acorda no individuo a aceitação de objetivos, valores e crenças, que são 

revertidos em esforços em prol da organização e no desejo de vínculo para com a mesma, 

caracterizando-se em relacionamento ativo que visa ao bem-estar organizacional. 
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2.2.3 Enfoque instrumental ou calculativo 

 

O comprometimento instrumental teve como origem os trabalhos de Becker 

(1960), que remete o comprometimento à percepção do trabalhador em relação às trocas 

estabelecidas enquanto parte integrante da organização. Partindo deste pressuposto, o 

empregado opta por permanecer na empresa, enquanto perceber benefícios nessa escolha 

(BANDEIRA, MARQUES E VEIGA, 2000). Também é percebido como custos associados a 

deixar a organização (BASTOS et al., 2008).  

Kanter (1968) denomina este tipo de comprometimento como de continuação e 

atribui que está relacionado ao vínculo que exige dos indivíduos sacrifícios pessoais e de 

investimentos que acabam por dificultar o afastamento da organização. Já na perspectiva de 

O’Reilly e Chatman (1986) baseada no estudo de Kelman (1958) o comprometimento de 

compliance ocorre quando há um interesse em ganhar recompensas especificas e não em 

decorrência do compartilhamento das mesmas crenças. 

Para Meyer e Allen (1990), os empregados com comprometimento instrumental 

permanecem porque eles precisam (SOUZA, GOULART E ANDRADE, 2008). Siqueira 

(2001) aborda que os autores postularam que a magnitude e ou o número de investimentos 

(side-bets ou trocas laterais) feitos pelo empregado na organização e a falta de alternativas de 

empregos no mercado são os dois fatores antecedentes do comprometimento instrumental. 

Ribeiro e Bastos (2010) apontam que o enfoque instrumental resulta de um 

produto da comparação de relações racionais, fruto da análise do custo/beneficio de 

permanecer com o de ingressar em outra organização, englobando o confronto de aspectos 

como a sensação de segurança oriundas das relações conhecidas e vivenciadas versus a 

incerteza do ambiente desconhecido de outra organização. 

Nesta mesma perspectiva, destaca-se que este tipo de comprometimento se faz 

presente quando há uma percepção, por parte do empregado, dos custos de mudança relativas 

aos investimentos anteriores que ele fez na organização e os benefícios adquiridos por este 

(KANNING; COLINA, 2013). 

 

2.2.4 Enfoque Normativo  

 

 O comprometimento normativo, que tem embasamento principalmente nas 

pesquisas desenvolvidas por Weiner (1982) e Wiener e Vardi (1990), permeia o plano 

organizacional por meio da cultura e o plano individual através dos processos motivacionais, 
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vindo a ser um misto de adesão à organização por meio do partilhamento da conduta ética e 

moral (BANDEIRA, MARQUES E VEIGA, 2000), trazendo um sentimento de lealdade 

fazendo-o se sentir obrigado em permanecer na organização (BASTOS et al., 2008).   

Para Wiener (1982, p. 421) o comprometimento é conceituado como “a totalidade 

das pressões normativas internalizadas para agir num caminho que encontre os objetivos e 

interesses organizacionais”. Para o autor, os colaboradores comprometidos apresentam 

determinados comportamentos porque acreditam que é o correto a se fazer. 

Contudo, Kanter (1968) já versava a questão do comprometimento advindo da 

assimilação das normas da organização, que denominou de comprometimento de controle, 

visto que tais normas podem ser criadas de forma a moldar o seu comportamento numa 

direção desejada. Para O’Reilly e Chatman (1986) este comprometimento está relacionado à 

identificação do individuo para com os valores e normas da organização, mas sem internalizá-

los.  

Etizioni (1975) abordou uma visão negativa do componente normativo, decorrente 

de controles coercitivos e repressivos, comuns em organizações que cerceiam a liberdade 

como as prisões e os hospitais mentais, mas também podem se fazer presente em escala 

menor em algumas organizações religiosas, políticas, dentre outras.  

Ribeiro e Bastos (2010) enfatizam que cultura organizacional e a estratégia agem 

como os principais indutores do comprometimento normativo, dado que atuam no individuo 

por identificação e sob a forma coercitiva, uma vez que disseminam o que é correto fazer e as 

expectativas para o futuro, por meio das ações de normas, expressas ou não, por padrões de 

condutas, políticas, diretrizes, metas e resultados. 

 

2.2.5 O modelo tridimensional de Meyer, Allen e Smith 

 

Os estudos de Meyer e Allen (1991) observaram que dentre as várias definições de 

comprometimento organizacional destaca-se a concepção de que o mesmo decorre de um 

estado psicológico que caracteriza a relação do trabalhador com a organização, influenciando 

na decisão de permanência nesta.  

Contudo, a natureza deste estado psicológico não se origina apenas de um aspecto 

ou fator, e o reconhecimento dessas diferenças foram apontadas pelos autores como os três 

componentes do comprometimento, sendo eles: 

a)  O comprometimento evidenciado como um apego à organização, sendo 

denominado como Affective commitment  ou comprometimento afetivo;  
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b)  o comprometimento associado aos custos de sair da organização, definido 

como continuance commitment  ou comprometimento Instrumental; e 

c)  o comprometimento percebido como uma obrigação em permanecer na 

organização, descrito como obligation commitment, que posteriormente 

passou a ser conceituado como comprometimento Normativo (MEYER; 

ALLEN; SMITH, 1993).  

Meyer e Allen (1991) argumentaram que a utilização do termo componente, em 

vez de tipos de comprometimento, era mais adequada, considerando que a relação do 

individuo não se restringe apenas a um componente, podendo o mesmo individuo apresentar 

graus diferentes de todos os três componentes, dai a importância de estudá-lo como um 

constructo multidimensional, ou seja, para o alcance de uma compreensão mais clara da 

relação de um empregado com a organização, os pesquisadores devem considerar a influência 

dos três componentes. 

Todavia, os autores enfatizaram que não fica claro que os três componentes 

estabelecidos em seu trabalho sobre as bases teóricas do modelo são os únicos componentes 

relevantes do comprometimento, daí a importância de mais trabalhos sobre o tema. Além 

disso, a vantagem de reconhecer a existência de diferentes formas de compromisso consiste 

também em encontrar sua associação com o comportamento diferencial relevante para o 

trabalho, como absenteísmo, desempenho no trabalho, um comportamento de cidadania. 

Para mensurar os componentes elencados, Meyer e Allen (1990) desenvolveram 

as escalas de comprometimento afetivo, instrumental e normativo, uma com 24 itens e outra 

reduzida com 18 itens, com seis itens para cada componente (MEYER; ALLEN; SMITH, 

1993). 

Este modelo de comprometimento organizacional passou a ser um dos mais 

utilizados e adotados no mundo, mesmo com as diversas criticas. No Brasil, o modelo 

modificado pelos autores em 1993 foi validado por Medeiros e Enders (1998), que confirmou 

a estrutura tridimensional do comprometimento e o seu poder de generalização por meio da 

análise fatorial. 

Posteriormente, Bandeira, Marques e Veiga (2000), utilizaram o modelo com o 

intuito de verificar até que ponto as políticas de recursos humanos de uma empresa pública 

interferem no comprometimento organizacional e constataram uma correlação positiva entre o 

enfoque afetivo e normativo com a gestão de recursos humanos.  
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2.2.6 Antecedentes, consequentes e correlatos do comprometimento organizacional 

 

Segundo Bastos et al. (2013) até a década de 90, o comprometimento estava 

associado à ideia de permanência, atrelado a preocupação de reter seus colaboradores e 

reduzir o turnover por parte dos gestores das organizações. Entretanto, os autores ressaltam 

que atualmente para um colaborador ser considerado comprometido, a permanência na 

organização não basta, espera-se uma contribuição mais ativa, um esforço maior e o empenho 

deste.  

 É sabido que o comprometimento é apontado como impulsionador de ações que 

geram resultados e mudanças, sendo, portanto um dos aspectos mais buscados pelas 

organizações. Contudo, deter conhecimento e talento nem sempre faz do individuo o mais 

comprometido com o trabalho, fato este que tem intrigado não só gestores, mas também 

pesquisadores acadêmicos que buscam compreender como se dá o despertar do 

comprometimento, identificar seus fatores antecedentes e seus consequentes, assim como 

outros atributos que lhe são correlatos. 

Sob a perspectiva das organizações, Cavalcanti e Costa (2009) apontam que estas 

têm buscado diversas maneiras de desenvolver um ambiente de trabalho propicio no qual 

ocorra o comprometimento dos colaboradores, vislumbrando que o envolvimento proporciona 

um resultado positivo no que tange a qualidade dos produtos/serviços e da produtividade. 

Trazendo para o campo das pesquisas, Pinto (2011) afirma que o reconhecimento 

do comprometimento para com a organização como um fator positivo para melhorar o 

desempenho organizacional tem incitado o levantamento de quais os fatores com potencial de 

gerar o comprometimento, sendo considerados seus antecedentes, de quais os fatores 

provenientes do comprometimento, sendo seus consequentes e quais os fatores normalmente 

relacionados ao comprometimento, caracterizados como seus correlatos.  

Ribeiro e Bastos (2010) ressaltam que os antecedentes do comprometimento 

organizacional são variáveis diretamente ligadas às expectativas e a percepção do individuo e 

quando deixam de ser percebidas perdem seu efeito influenciador sobre atitude e 

comportamento. Já os consequentes são apontados pelos autores como externalidades da 

conduta do individuo oriundas do tipo e da intensidade do comprometimento por ele 

desenvolvida no contexto de trabalho. 

É fato que muitas características organizacionais influenciam o comprometimento 

das pessoas (MEDEIROS, 2005). Mas, é importante ressaltar que dentro do contexto 
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multidimensional, nem sempre uma dimensão do comprometimento apresenta os mesmos 

antecedentes, consequentes e correlatos das outras dimensões. 

Mathieu e Zajac (1990), em seu estudo sobre a revisão e meta-análise dos 

antecedentes, correlatos e consequentes do comprometimento organizacional apresentam, de 

forma resumida, as principais variáveis identificadas nas investigações científicas sobre o 

tema, conforme pode ser visualizado no Quadro 4, abaixo: 

 

Quadro 4 - Antecedentes, correlatos e consequentes do comprometimento organizacional 

ANTECEDENTES  CORRELATOS  CONSEQUENTES 

Características Pessoais:  

Idade 

Sexo 

Educação 

Estado Civil 

Tempo no cargo 

Tempo na organização  

Percepção de competência  

Habilidades  

Salário 

Nível do cargo  

Valor ético do trabalho 

Satisfação com o trabalho: 

Geral  

Extrínseca  

Intrínseca  

Supervisão 

Colegas 

Promoção 

Pagamento 

Trabalho em si 

Desempenho no trabalho:  

Medido por outros 

Medido por resultados 

Características do Trabalho: 

Autonomia na tarefa 

Variedade de habilidades 

Desafio 

Desenho do cargo 

Motivação: 

Geral 

Interna 

Estresse 

Rotatividade  

Características Organizacionais: 

Tamanho 

Centralização 

Comprometimento com a 

carreira/profissão  

Alternativas de trabalho 

percebidas  

Papel na empresa: 

Ambiguidade 

Conflito 

“Overhead” 

Comprometimento com o 

sindicato  

Intenção de procurar 

alternativa  

Relações Grupo/ Líder: 

Interdependência das tarefas 

Comunicação com o líder 

Coesão do grupo 

Estrutura de liderança 

Consideração do líder 

Liderança participativa 

Envolvimento com o trabalho Comparecimento 

  Intenção de continuar na 

organização 

  
Absenteísmo 

Fonte: Mathieu e Zajac (1990, p. 174). 
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Meyer et al. (2002) elencaram as variáveis hipotéticas correspondentes aos 

antecedentes, consequentes e correlatos em relação ao comprometimento organizacional 

segundo a abordagem tridimensional desenvolvida por Meyer e Allen (1991), conforme pode 

ser visualizado na Figura 2: 

 

Figura 2 - Antecedentes, correlatos e consequentes de comprometimento organizacional segundo o modelo 

tridimensional de Meyer e Allen (1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Meyer et al. (2002, p. 22). 

 

A análise da Figura 2 evidencia que as características pessoais são consideradas 

como antecedentes dos três tipos de comprometimento, entretanto, o enfoque afetivo está 

também atrelado a experiências positivas do trabalho relativas ao conforto psicológico. O 

enfoque instrumental pode partir do investimento que o empregado já fez na organização ou 

ainda da escassez de alternativas de empregos. Já o enfoque normativo liga-se a experiências 

de socialização ocorridas após o ingresso do empregado na organização, bem como de 

investimentos que a organização fez em favor do individuo.  

Todavia, os estudos têm demonstrado que o comprometimento afetivo é o que 

apresenta mais fatores antecedentes, dentre eles: a liderança transformacional, a percepção do 

apoio organizacional, a receptividade da gestão às sugestões dos empregados, o apoio do 

supervisor e dos colegas, a clareza da função, o repasse de feedback relativo ao desempenho, 

as funções enriquecidas/desafiantes, a percepção de que os valores organizacionais têm 

orientação humanizada e visionária, a percepção de que as organizações são socialmente 
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responsáveis (econômica, legal, ética e filantropicamente) e as percepções de justiça, 

conforme destacaram Rego e Souto (2002). 

Para Moraes, Godoi e Batista (2004) este tipo de comprometimento pode 

aumentar com a idade, o nível e o objeto do trabalho.  Em contrapartida, Bastos et al. (2013) 

apontam que as características demográficas, como a idade apesar de apresentar uma pequena 

relação positiva com o comprometimento, ainda não é possível assegurar que os 

colaboradores ficam mais comprometidos quando envelhecem, e enfatizam que há um 

correlação também com os grupos geracionais que apresentam formas distintas de se 

relacionar com a organização, o que influencia os vínculos criados. 

Já Chang Jr. et al. (2007) constataram que as políticas estratégicas de RH, quando 

percebidas como favoráveis ao desenvolvimento pelo colaborador, também estão associadas 

ao comprometimento afetivo. 

Retornando a análise da Figura 2 para verificar os consequentes, observa-se que o 

comprometimento afetivo e o normativo são os que influenciam positivamente a maioria das 

variáveis consequentes estudadas, em contraponto ao comprometimento instrumental que não 

incitou positivamente as consequentes em questão.  

Zanelli, Borges-Andrade e Bastos (2014) sumarizam que os estudos sobre as 

consequências positivas do comprometimento afetivo têm apontado que há uma redução das 

taxas de rotatividade, absenteísmo e intenção de sair da empresa, além de melhorar os 

indicadores de desempenho no trabalho. Os autores ressaltam ainda que há uma ligação entre 

o componente afetivo e normativo, uma vez que pesquisas demonstraram que a consequência 

desse tipo de comprometimento gera uma maior satisfação no trabalho, maior cidadania 

organizacional, maior afetividade e menor intenção de rotatividade.  

Todavia, pesquisas têm levantado que o alto comprometimento instrumental pode 

ser disfuncional, tendo em vista que funcionários com esse tipo de comprometimento tende a 

ter avaliação de desempenho inferiores e são menos inclinados a aderir comportamentos de 

cidadania organizacional (CORNETT; ADAIR JR.; NOFSINGER, 2013). 

Finalmente, as variáveis correlatas ao comprometimento permeiam a relação com 

outros constructos do comportamento organizacional, dentre os mais citados estão à satisfação 

e o envolvimento com o trabalho, o engajamento profissional, principalmente com quando 

relacionado ao enfoque afetivo do comprometimento (MEYER et al., 2002). 
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3 METODOLOGIA 

 

Esta seção se propôs apresentar o método e a técnica da pesquisa realizada, 

evidenciando como foi elaborado o estudo, ou seja, a caracterização da pesquisa e quais são as 

suas etapas, considerando os preceitos essenciais da metodologia cientifica no que tange a 

sistematização do conhecimento como: a natureza, os fins, os meios, o universo, a amostra, o 

procedimento de análise, a coleta de dados e o tratamento de dados da pesquisa.  

De acordo com Marconi e Lakatos (2003, p. 83), o método é definido como “o 

conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, 

permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros – traçando o caminho a ser 

seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista”. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Conforme abordado anteriormente, este estudo se propôs a investigar a relação 

entre os constructos modernidade organizacional e comprometimento organizacional sob a 

perspectiva dos empregados públicos das Sociedades de Economia Mista do Governo do 

Estado do Ceará. 

Desta forma, como a pesquisa buscou mensurar a relações entre fenômenos 

caracteriza-se como de natureza quantitativa. Richardson (2008) afirma que a pesquisa 

quantitativa é apropriada quando se tem a intenção de garantir a precisão dos resultados, 

evitar distorções de análise e interpretação, possibilitando margem de segurança quanto às 

inferências. Já Roesch (2006) afirma que a pesquisa quantitativa busca medir as relações de 

causa e efeito entre fenômenos. 

Quanto aos objetivos ou fins, a pesquisa se caracteriza como descritiva visto que 

pretende relacionar as variáveis às questões ou hipóteses específicas. Segundo Gil (2008) a 

pesquisa descritiva refere-se à descrição das características de determinada população ou 

fenômeno, estabelecendo relações entre variáveis.  

Para tanto, foi aplicada uma survey, que segundo Babbie (2005) é um método de 

pesquisa que visa à exploração ou à descrição de determinado fenômeno. Collis e Hussey 

(2005) entendem a survey como uma metodologia positivista na qual uma amostra é utilizada 

para se fazerem inferências sobre sua população.  
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No que se refere aos procedimentos ou meios necessários ao seu 

desenvolvimento, configura-se como pesquisa bibliográfica e de campo. Para Martins e 

Theóphilo (2009), a pesquisa bibliográfica visa a composição de uma plataforma teórica de 

qualquer estratégia de investigação, por meio de levantamento de referências expostas em 

meios escritos ou em outros meios. 

Já a pesquisa de campo, deu-se em razão da coleta de dados primários, por meio 

da aplicação de questionários, considerando a possibilidade de atingir um maior número de 

pessoas, não é necessário treinamento de pessoal para aplicação, garante o anonimato das 

respostas e o respondente não sofre qualquer influência em suas respostas. 

 

3.2 Universo e amostra da pesquisa 

 

O universo da pesquisa compreendeu os empregados públicos das Sociedades de 

Economia Mista do Governo do Estado do Ceará, excluindo-se os empregados terceirizados e 

os de cargos exclusivamente comissionados devido à natureza do vínculo destes para com a 

organização, tendo em vista que somente os empregados públicos passam por uma seleção 

pública, que de forma ampla, confere maior estabilidade no emprego. 

Segundo Paiva e Leite (2011) a estabilidade no setor público é um fato 

considerado polêmico, pois envolve fatores positivos como a segurança e negativos com a 

acomodação, podendo interferir no comprometimento organizacional. 

Alem disso, a escolha destes participantes se deu principalmente pela natureza 

híbrida das organizações em eles trabalham, pois estas organizações detém capital tanto 

público como privado, sendo submetidas a regras de gestão que permeia estes dois setores, ao 

mesmo tempo em que devem ser competitivas, devem considerar o interesse público. 

Cabe ressaltar que estas organizações são caracterizadas como entidades da 

administração indireta, dotadas de personalidade jurídica de Direito Privado, sendo suas 

criações autorizadas por lei, sob a forma de sociedade anônima, onde o poder público ao qual 

está vinculada apresenta a maioria das ações (PESTANA, 2008).  

Tais organizações são regidas pela Lei 6.404/1976, podendo ter como finalidade a 

exploração de atividade econômica ou a prestação de serviços públicos. Atualmente, o Estado 

apresenta oito Sociedades de Economia Mista, conforme estabelece a Lei 13.875/2007. 

Contudo, a pesquisa foi realizada apenas com quatro das oito companhias, sendo estas a 

Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), Companhia de Gás do Ceará (Cegás), 
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Companhia da Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará (Cogerh), Companhia de 

Integração Portuária do Ceará (Cearaportos). 

As outras quatro companhias foram contatadas, entretanto duas delas foram 

criadas recentemente e ainda estão programando concurso público para formação do quadro 

de empregados públicos e as outras evidenciaram que a maioria de seus empregados públicos 

trabalham em campo, com operacionalização de máquinas e equipamentos específicos, com 

grande mobilidade, e por isto argumentaram não ser possível a viabilização da pesquisa. 

É importante salientar que a população estudada é constituída por um conjunto de 

diversidades sociais, profissionais, de formação escolar, cargos e funções desempenhadas, até 

mesmo pela diferença de serviços prestados pelas organizações pesquisadas. 

A pesquisa foi aplicada aos empregados públicos, lotados na Sede principal dessas 

organizações, descartando os que exercem trabalhos técnicos em campo e os que atuam de 

forma regionalizada no interior do estado, em razão da limitação de acesso do pesquisador a 

estes empregados públicos e por muitos deles não terem disponibilidade de computador no 

exercício de sua profissão, conforme informado pelas organizações. 

Tendo como parâmetro de estimação de dados fornecidos pelas organizações 

pesquisadas que compõe o universo da pesquisa, o número de empregados públicos, 

considerando a exceção acima citada, totalizou 479, como ilustra a Tabela 1. 

 

Tabela 1 - População de empregados públicos nas Sociedades de Economia Mista do Governo do Estado do 

Ceará pesquisadas. 

Sociedade de Economia Mista Empregados públicos 

Cagece 350 

Cearaportos 59 

Cegás 40 

Cogerh 30 

Total 479 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Para definição do tamanho da amostra, foi estabelecido um erro amostral de 5%, 

para um nível de segurança de 95% (Z= 1,96), sendo considerada uma variabilidade amostral 

de 30%. Tendo em vista que a população é definida e finita, foi utilizada a fórmula de Barnett 

(1991) e teve como resultado mínimo para os padrões estatísticos acima um total de 235 

respondentes para aplicação do instrumento de pesquisa. 
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Fórmula para cálculo de amostra. 

 𝑛 =
𝑁

1+
𝑁−1

𝑃𝑄
   (

𝑑

𝑍
∝
2

)

2 

Em que: 

N = Total da população 

PQ = Variabilidade da população 

d = Margem de erro amostral 

α = Nível de significância 

Z α/2 = Valor da tabela normal padrão (1,96) 

Desta forma, o calculo da amostra foi realizado da seguinte forma: 

 

 𝑛 =   
479

1+
479−1

0,30
(

0,05

1,96
)

2 

 

A amostra ideal, conforme Barnett (1991), seria de 235 respondentes. Como 

foram obtidos 339 questionários válidos dos 345 recebidos, o que corresponde a 70,77% do 

total, a amostra adequada estatisticamente foi atendida para realização do trabalho.  

 

3.3 Coleta de dados 

 

Para coleta de dados utilizou-se como instrumento de pesquisa um questionário, 

que se adéqua perfeitamente aos objetivos desta pesquisa, já que possibilita a aplicação 

simultânea em um grande número de pessoas e facilita a comparação entre as respostas, 

assegurando certa uniformidade (SELLTIZ et al., 1972). 

O questionário foi dividido em três partes: a primeira parte com o objetivo de 

caracterizar o perfil dos respondentes, a segunda parte abrange a escala de modernidade 

organizacional e a terceira pela escala de comprometimento organizacional. 

O perfil sócio-demográfico e funcional dos respondentes engloba perguntas como 

a idade, o gênero, a escolaridade, se exerce cargo de gestão, tempo de serviço na organização.  

As escalas de classificação utilizadas no questionário são do tipo escala de Likert.  

Collis e Hussey (2005) esclarecem que a escala de classificação permite que um valor 

numérico seja dado a uma opinião e que a escala de Likert transforma a pergunta numa 

 

235,16 = 235 

 

235,16 = 235 

 

235,16 = 235 

 

235,16 = 235 
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afirmação e pede ao respondente para indicar seu nível de concordância com ela, além do que 

é um dos tipos de escala mais usados. 

A escala de modernidade organizacional, que corresponde à segunda parte do 

questionário, é composta pelos indicadores de modernidade organizacional desenvolvidos por 

Eboli (1996) no formato validado e consolidado por Sant’anna (2002), contemplando vinte e 

três variáveis referentes a três dimensões: administrativa e de gestão de pessoas, cultural e 

política, conforme apresentado no Quadro 5. Esta escala varia de 0 (zero) a 10 (dez), 

perfazendo um total de 11 pontos. 

 
Quadro 5 – Escala de modernidade organizacional 

Dimensão Escala de Modernidade Organizacional 

Modernidade 

Cultural 

1- A organização encoraja a iniciativa e responsabilidade individual 

2- O clima interno da organização estimula que as pessoas estejam em continuo processo 

de aprendizagem no seu dia-a-dia de trabalho 

3- O clima interno da organização estimula ideias novas e criativas 

4- Na organização há um clima estimulante para que as pessoas realizem atividades, 

buscando se superar 

Modernidade 

Política 

5- Os processos de tomada de decisão são participativos e transparentes. 

6- No que se refere ao aspecto político, o regime que vigora na organização pode ser 

caracterizado como democrático. 

7- O Processo decisório na organização é descentralizado. 

8- A organização favorece a autonomia para tomar decisões 

9- A organização conta com sistemas de gestão participativos que estimulam a iniciativa 

e ação das pessoas 

10- A organização admite a diversidade de comportamentos e respeita as diferenças 

individuais 

11- O ambiente de trabalho facilita o relacionamento entre as pessoas, mesmo de níveis 

hierárquicos diferentes. 

Modernidade 

Administrativa e 

de Gestão de 

Pessoas 

12- A estratégia, missão, objetivos e metas da organização são claramente definidos. 

13- De modo geral, os empregados sabem o que devem fazer para colaborar com os 

objetivos da organização. 

14- As políticas e práticas de recursos humanos da organização estimulam o 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

15- Os principais critérios para promoção são a competência e a produtividade da pessoa. 

16- Há um sistema de avaliação que permite diferenciar o bom e o mau desempenho. 

17- O sistema de remuneração da organização recompensa os atos de competência. 

18- As políticas e práticas de recursos humanos estimulam as pessoas a se preocuparem 

com a aprendizagem contínua. 

19- A organização é fortemente orientada para resultados. 

20- A organização equilibra adequadamente a preocupação com resultados financeiros, 

com as pessoas e com a inovação. 

21- A organização combina, de forma equilibrada, a utilização de tecnologias avançadas 

com a criatividade das pessoas. 

22- A tecnologia empregada favorece a interação entre pessoas e áreas. 

23- As políticas e práticas da organização estimulam que as pessoas estejam sempre bem 

informadas e atualizadas. 

Fonte: Sant’Anna (2002, p.190) 
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A terceira parte do questionário apresenta a escala de comprometimento 

organizacional elaborada por Meyer, Allen e Smith (1993), validado no Brasil por Medeiros e 

Enders (1998), envolvendo dezoito afirmativas referentes a três dimensões: afetiva, 

instrumental e normativa, conforme Quadro 6. Esta escala é graduada em conformidade com 

o nível de concordância do individuo, com variação de (1) discordo totalmente, (2) discordo, 

(3) nem discordo nem concordo, (4) concordo e (5) concordo totalmente. 

 

Quadro 6 - Escala de Comprometimento organizacional 

Dimensão Escala de Comprometimento Organizacional 

Comprometimento 

Afetivo – 

Grau em que o 

empregado se sente 

emocionalmente 

ligado, identificado e 

envolvido com a 

organização.  

1- Eu seria muito feliz em dedicar o resto de minha carreira nesta organização.  

2- Eu realmente sinto os problemas da organização como se fossem meus.  

3- Eu não sinto, em mim, um forte senso de integração com esta organização.  

4- Eu não me sinto emocionalmente vinculado a esta organização.  

5- Eu não me sinto como uma pessoa de casa nesta organização.  

6- Esta organização tem um imenso significado pessoal para mim.  

Comprometimento 

Instrumental - Grau em 

que o empregado se 

mantém ligado à 

organização devido à 

percepção dos custos 

associados à sua saída. 

7- Na situação atual, ficar nesta organização é, na realidade, uma necessidade mais 

do que um desejo.  

8- Mesmo que eu quisesse, seria muito difícil para eu deixar esta organização agora.  

9- Se eu decidisse deixar esta organização agora, minha vida ficaria bastante 

desestruturada.  

10-  Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse esta organização.  

11-  Se eu já não tivesse dado tanto de mim nesta organização, eu poderia pensar em 

trabalhar num outro lugar.  

12- Uma das poucas consequências negativas de deixar esta organização seria a 

escassez de alternativas imediatas.  

Comprometimento 

Normativo - Grau em 

que o colaborador 

sente dever moral de 

permanecer na 

organização. 

 

13- Eu não sinto nenhuma obrigação de permanecer nesta organização.  

14- Mesmo se fosse vantagem para mim, sinto que não seria certo deixar esta 

organização agora.  

15- Eu me sentiria culpado se deixasse esta organização agora.  

16- Esta organização merece minha lealdade.  

17- Eu não deixaria esta organização agora, porque tenho uma obrigação moral com 

as pessoas daqui.  

18- Eu devo muito a esta organização.  

Fonte: Meyer, Allen e Smith (1993) adaptado de Medeiros e Enders (1998). 

 

De acordo com o modelo da escala de comprometimento, as assertivas 3, 4, 5 e 13 

estão dispostas de forma negativa, portanto, no momento de sua análise estatística foram 

revertidas para forma afirmativa e pontuadas inversamente. 

 

3.4 Estratégia de coleta de dados 

 

Em um primeiro momento foi realizado um contato telefônico com as Sociedades 

de Economia Mista controladas pelo Governo do Estado do Ceará, com objetivo de verificar 
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se as companhias atendiam o pré-requisito da pesquisa, que é voltada para os empregados 

públicos. 

Posteriormente foi enviada carta de solicitação de acesso para realização da 

pesquisa aos dirigentes das companhias, apresentando o objetivo da pesquisa, o pesquisador e 

agradecendo a colaboração para realização de um trabalho científico, chancelada pelo 

orientador Prof. Dr. Augusto Cézar de Aquino Cabral.  

Após retorno positivo da organização, foi definida junto ao coordenador da área 

de gestão de pessoas ou de desenvolvimento institucional da organização a melhor estratégia 

para aplicação dos questionários.  

Desta forma, a coleta de dados foi realizada tanto in loco, como por meio da 

ferramenta limesurvey, respeitando o critério de acessibilidade indicado pela organização para 

aplicação do questionário junto aos empregados públicos das quatro Sociedades de Economia 

Mista, no período de junho a agosto de 2014. 

 

3. 5 Análise dos dados 

 

Para alcançar o objetivo deste estudo, inicialmente, foram codificados todos os 

questionários e consolidadas as respostas da pesquisa, utilizando, para tanto, planilha 

eletrônica Excel, e para tratamento estatístico os softwares Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) e Analysis of Moment Structures (AMOS). 

Após a tabulação dos dados, realizou-se a análise exploratória com a finalidade de 

analisar os dados ausentes, para os quais atribuiu-se como critério a substituição pela média, 

conforme recomendado por Hair et al. (2009). 

As variáveis de modernidade organizacional e de comprometimento 

organizacional foram tratadas estatisticamente por meio de aplicação de técnicas de análise 

multivariadas, tais com: a análise fatorial exploratória (AFE), análise fatorial confirmatória 

(AFC), e modelos de equações estruturais – Structural Equations Modeling (SEM). 

Com o objetivo de avaliar a estabilidade da estrutura fatorial, optou-se por 

particionar a amostra, composta de 339, de forma aleatória, para aplicação dos modelos 

fatoriais, ficando 169 para análise fatorial exploratória e 170 para análise fatorial 

confirmatória. Segundo Hair et al. (2009) o uso dessa técnica permite uma comparação das 

duas matrizes fatoriais resultantes fornecendo uma avaliação da robustez da solução ao longo 

das amostras. 
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A análise fatorial exploratória (AFE), segundo Hair et al.(2009), é uma técnica 

estatística multivariada que busca a identificação da inter-relação entre variáveis, formando 

fatores ou dimensões. E para verificar a adequação da análise fatorial utilizou-se também o 

teste de esfericidade de Bartlett que constata a significância estatística da matriz de 

correlação, quando obtém como resultado do teste valor menor que 0,05, indicando assim 

correlações suficientes entre as variáveis (HAIR et al., 2009). 

Conforme explica Field (2009), um dos pontos a se observar é a confiabilidade da 

análise dos fatores em relação ao tamanho da amostra, para tanto foi utilizada a medida de 

adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkim (KMO), sendo considerados aceitáveis os que 

apresentaram valores maiores do que 0,5.  

Os passos seguintes foram as análises das comunalidades e das diferenças das 

cargas fatoriais. Hair et al.(2009) aponta que a comunalidade é a estimativa de sua variância 

compartilhada, ou seja, é a variância que uma variável apresenta em comum com outra 

variável com a qual se correlaciona, sendo adequada quando apresenta valores superiores a 

0,5. Já as cargas fatorias são descritas pelos autores como a correlação que cada variável tem 

com o fator. Segundo Worthington e Whittaker (2006) as diferenças entre as cargas fatoriais, 

devem ser maiores que 0,15. Desta forma, sugere-se excluir itens que não cumpram esses 

requisitos. 

Como ferramenta de rotação fatorial para interpretação dos fatores adotou-se a 

rotação ortogonal varimax, este método minimiza o numero de variáveis que cada 

agrupamento tem para uso subsequente de outras técnicas multivariadas, simplificando a 

interpretação (HAIR et al., 2009). 

A análise fatorial confirmatória (AFC) permite verificar se as variáveis medidas 

representam os constructos fundamentados teoricamente, ou seja, trata-se de uma técnica 

estatística confirmatória da teoria de mensuração específica representada por um modelo 

teórico, sendo a primeira parte de um teste de modelo estrutural (HAIR et al., 2009). 

A aplicação desta técnica requer a observação de alguns pressupostos com o 

objetivo de evitar resultados enviesados na estatística de ajustamento do modelo, das 

estimativas e da significância dos parâmetros (MARÔCO, 2010). Dentre estes, destaca-se a 

normalidade multivariada e a inexistência de outliers. 

Para a avaliação da normalidade multivariada utilizou-se como parâmetro os 

valores dos coeficientes de assimetria (sk) e curtose (ku) uni e multivariada, que devem ser 

|Sk|<3 e |Ku|<10, já para verificar a inexistência de outliers, que pode aumentar ou reduzir as 
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covariâncias entre as variáveis, a medida foi a distância quadrada de Mahalanobis (DM2), 

tomando como nível de significância 0,001(MARÔCO, 2010). 

A AFC permite verificar a confiabilidade do instrumento de medida no que tange 

a sua consistência e capacidade de reprodução. Conforme especifica Marôco (2010), uma das 

maneiras de medir a confiabilidade é a definida por Fonell e Larcker (1981) denominada 

confiabilidade composta que calcula a consistência interna dos itens reflexivos do constructo 

em relação ao fator latente, sendo considerado aceitável quando atinge valores ≥0,7.  

Além disso, a AFC tem como vantagem a avaliação da validade de constructo, que 

consiste no “grau em que o conjunto de itens medidos realmente reflete o constructo latente 

teórico que aqueles itens devem medir” (HAIR et al., 2009). Segundo Marôco (2010), a 

validade do instrumento é formada por três componentes: validade fatorial, validade 

convergente e validade discriminante.  

A validade fatorial avalia o quanto a especificação dos itens de um constructo é 

precisa, sendo analisada pelos pesos fatoriais estandardizados (λij), onde para valores 

superiores ou iguais a 0,5 se constata a validade fatorial (MARÔCO, 2010). 

A validade convergente se atém a medir a correlação significativa de um 

constructo com outros constructos paralelos e quando as variáveis observadas do construto 

apresentam correlações positivas entre si. Esta validade pode ser medida por valores de 

variância extraída media (VEM) superiores a 0,5 (MARÔCO, 2010). 

A validade discriminante averigua se não há correlação dos itens de um fator com 

outros fatores, para tanto faz-se a comparação das VEM dos fatores com o quadrado das suas 

correlações, devendo a VEM ser maior que o quadrado da correlação (MARÔCO, 2010). 

Para verificar as relações entre as variáveis envolvidas no modelo hipotético da 

pesquisa utilizou-se também a modelagem de equações estruturais. Segundo Hair et al. 

(2009), as relações entre os constructos envolvidos na análise (variáveis dependentes e 

independentes) são descritos com aplicação das equações estruturais.  

Na mesma linha, Marôco (2010) afirma que a equação estrutural se trata de uma 

técnica de modelagem generalizada que permite testar a validade de modelos teóricos no que 

se refere às relações causais e hipotéticas entre variáveis. 

Seguindo os preceitos descritos por Marôco (2010), a estimação do modelo foi 

realizada por meio das matrizes de covariância das variáveis manifestas, buscando o conjunto 

de estimativas para os parâmetros do modelo que obtenha a melhor estrutura correlacional das 

variáveis. Para mensurar a qualidade do modelo utilizou-se os índices de ajustamento 

descritos no Quadro 7. 
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Quadro 7 – Índices de ajuste da modelagem de equações estruturais. 

Índice  Descrição Valor de Referência 

χ2/gl 

Se H0 do teste do χ2 de ajustamento for 

verdadeira, o valor esperado dos graus de 

liberdade é igual ao valor esperado da estatística 

do teste. 

> 5 – Mau ajustamento 

]2;5] - Ajustamento sofrível 

]1;2] – Ajustamento bom 

~ 1 – Ajustamento muito bom 

CFI 

Compara o ajustamento do modelo em estudo ao 

modelo com pior ajustamento possível (modelo 

basal) 

.< 0,8 – Mau ajustamento 

]0,8;0,9] - Ajustamento sofrível 

]0,9;0,95] – Ajustamento bom 

≥ 0,95 – Ajustamento muito bom 

GFI 

Explica a proporção da covariância, observada 

entre as variáveis manifestas, explicada pelo 

modelo ajustado (Um conceito semelhante ao R2 

da regressão) 

< 0,8 – Mau ajustamento 

]0,8;0,9] - Ajustamento sofrível 

]0,9;0,95] – Ajustamento bom 

≥ 0,95 – Ajustamento muito bom 

RMSEA 

Compara o ajustamento do modelo obtido com os 

momentos amostrais relativamente ao 

ajustamento do modelo que se obteria com os 

momentos amostrais que se obteria com os 

momentos populacionais. 

> 0,1 – Ajustamento inaceitável 

]0,05;0,10] - Ajustamento bom  

≤ 0,95 – Ajustamento muito bom 

Fonte: Baseado em Marôco (2010). 

 

A caracterização dos dados demográficos e funcionais dos respondentes foi 

analisada por meio de análise exploratória dos dados calculando-se as frequências e o 

percentual das variáveis das repostas dadas.  

A análise descritiva dos indicadores de modernidade organizacional toma como 

parâmetro à média, o desvio padrão e coeficiente de variação (CV). Além disto, a Tabela 2, 

baseando-se nos parâmetros do estudo de Del Maestro Filho (2004) para avaliar o grau de 

modernidade organizacional, foi elaborada com a finalidade de estabelecer os intervalos 

adotados para classificar o grau de modernidade organizacional, levando em consideração a 

orientação da escala Likert utilizada no instrumento de pesquisa (que quanto mais próximo a 

10 for o escore, maior a concordância).  

Tabela 2 – Avaliação do grau de modernidade organizacional. 

Escore da Escala Likert Significado Classificação do Grau 

0,0 ---------- 2,0 Muito baixa concordância Muito baixo 

2,1 ---------- 4,0 Baixa concordância Baixo 

4,1 ---------- 6,0 Concordância moderada Moderado 

6,1 ---------- 8,0 Alta concordância Alto 

8,1 ---------- 10,0 Muito alta concordância Muito Alto 

Fonte: elaborada pela autora da pesquisa, baseado em Del Maestro Filho (2004). 

 

Para os indicadores de comprometimento organizacional também se utilizou como 

análise descritiva a média, o desvio padrão e coeficiente de variação (CV). A Tabela 3 elenca 
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os intervalos adotados para classificar o grau de comprometimento organizacional, 

observando a orientação da escala Likert utilizada no instrumento de pesquisa (que quanto 

mais próximo a 5 for o escore, maior a concordância). 

 

Tabela 3– Avaliação do grau de comprometimento organizacional  

Escore da Escala Likert Significado Classificação do Grau 

0,0 ---------- 1,0 Muito baixa concordância Muito baixo 

1,1 ---------- 2,0 Baixa concordância Baixo 

2,1 ---------- 3,0 Concordância moderada Moderado 

3,1 ---------- 4,0 Alta concordância Alto 

4,1 ---------- 5,0 Muito alta concordância Muito Alto 

Fonte: elaborada pela autora da pesquisa. 

 

 Por fim, buscou-se a relação entre os dados demográficos quantitativos e os 

constructos de modernidade organizacional e de comprometimento organizacional, por meio 

do coeficiente de correlação de Pearson (r). Segundo Field (2009), o coeficiente pode variar 

de -1 a +1, sendo que ± 0,1  representa um pequeno efeito,  ± 0,3   um médio efeito,  ± 0,5  

um grande efeito e zero a ausência de correlação.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Conforme apontado, anteriormente, o estudo foi realizado junto a uma amostra de 

339 empregados públicos das Sociedades de Economia Mista do Estado do Ceará, o que 

corresponde a 70,77% da população, contudo com a retirada de 15 observações de outliers, 

que serão explicadas no decorrer das subseções das análises multivaridas a amostra final do 

modelo resumiu-se a 324 respondentes. 

Desta forma, esta seção apresenta a análise dos resultados da pesquisa, 

contemplando a principio a análise descritiva dos dados, considerando a amostra final para 

evidenciar os dados demográficos e funcionais dos respondentes, assim como os indicadores 

de modernidade organizacional e de comprometimento organizacional validados após as 

análises fatoriais.  

Posteriormente, apresenta-se a análise multivariada dos dois constructos utilizados 

por meio da análise fatorial exploratória e confirmatória, a construção do modelo de equações 

estruturais a fim de estabelecer as relações entre eles e por fim a correlação entre os dados 

demográficos e os constructos estudados.  

 

4.1 Análises descritiva dos dados demográficos e funcionais dos respondentes 

 

Nesta subseção, apresenta-se uma breve descrição do perfil dos empregados 

públicos das sociedades de economia mista, objetos desse estudo, evidenciadas na forma de 

tabelas e gráficos contendo informações acerca do perfil sócio-demográfico e funcional.  

A Tabela 4 consolida os resultados dos dados relativos à faixa etária, ao gênero, à 

escolaridade e ao estado civil dos respondentes. 

 
Tabela 4 – Faixa etária, gênero, estado civil e escolaridade. 

Perfil dos respondentes Variáveis Frequência Percentual 

Faixa Etária 

De 20 a 30 anos 60 18,50% 

De 31 a 40 anos 129 39,80% 

De 41 a 50 anos 67 20,70% 

De 51 a 60 anos 53 16,40% 

De 61 a 70 anos 15 4,60% 

Gênero 
Masculino 181 55,90% 

Feminino 143 44,10% 

Estado Civil 

Solteiro (a) 93 28,70% 

Casado (a) 210 64,80% 

Divorciado (a) 20 6,20% 

Viúvo (a) 1 0,30% 
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Continua    

Perfil dos respondentes Variáveis Frequência Percentual 

Escolaridade 

Ensino fundamental 1 0,30% 

Ensino Médio 58 17,90% 

Graduação 102 31,50% 

Especialização 116 35,80% 

Mestrado 42 13,00% 

Doutorado 5 1,50% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No que diz respeito à faixa etária, evidenciou-se que a maioria dos empregados 

públicos encontra-se com idade entre 31 e 40 anos com 39,80%, sendo o segundo grupo com 

maior representatividade os com idade entre 41 e 50 anos correspondendo a 20,70%, destaca-

se também que o menor percentual corresponde a empregados que tem entre 31 a 70 anos. 

 Há predominância do sexo masculino com 55,90% dos respondentes sobre o 

feminino com 44,10%. Já em relação ao estado civil há maior concentração de pessoas 

casadas, com representatividade de 64,80% dos respondentes são casados. 

Quanto à escolaridade, observa-se que a maioria dos respondentes apresenta 

especialização, com representatividade de 35,80%. Em um contexto geral, constata-se um 

bom nível de escolaridade dos respondentes, sendo a maioria graduados e ou pós-graduado, 

em relação à representatividade do nível médio e fundamental. 

Os dados funcionais que compreendem o tempo de serviço na organização, área 

de atuação e tempo na função atual são apresentados pelos Gráficos 1, 2 e 3, respectivamente. 

 
Gráfico 1 – Tempo de serviço na organização. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Ao analisar o Gráfico 1, constata-se que a maior proporção dos empregados 

públicos investigados, que representa 33,60%, declarou ter de 6 a 10 anos na organização, 

19,80% são recém admitidos com menos de 1 ano na casa e 13,90% tem entre 1 a 5 anos. 

Nota-se, também, que 12,30% são de empregados públicos experientes, com mais de 31 anos 

na organização. 

 
Gráfico 2 – Área de atuação. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No Gráfico 2 observa-se que a maioria dos respondentes da pesquisa atua na área 

administrativa da organização o que corresponde a 38,00%, seguidos dos que atuam 

executando serviços mais operacionais com 32,10%. A representatividade da área gerencial 

corresponde a 22,80% e da diretoria 6,50%. Salienta-se que 0,60%, que corresponde a 2 

respondentes dos 324, não informaram a área de atuação na organização.  

 
Gráfico 3 – Tempo de serviço na função. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A análise do Gráfico 3 aponta que 37,30% dos empregados públicos pesquisados 

estão exercendo a função atual no período comprendido entre 1 a 5 anos, 26,50% atuam a 

menos de 1 ano na função e 23,50%  atuam na mesma função pelo período entre 6 a 10 anos. 

 

4.2 Análise descritiva das variáveis do estudo 

 

Esta subseção se atém a análise descritiva da modernidade organizacional e do 

comprometimento organizacional validados após as análises fatoriais, cujo método de 

exclusão das variáveis aplicadas incialmente será explicado na subseção seguinte. 

Para tanto, foram utilizadas as medida de estatística descritiva dos escores obtidos 

nas questões respondidas, ou seja, a média, o desvio-padrão e o coeficiente de variação de 

cada variável, assim como se buscou estabelecer a classificação do grau de modernidade 

organizacional e de comprometimento organizacional seguindo os parâmetros elencados 

anteriormente na Tabela 2 e na Tabela 3 deste trabalho.  

A Tabela 5 apresenta as médias e os desvios-padrão das variáveis de modernidade 

organizacional validadas na AFE e AFC.  

 
Tabela 5 – Média e desvio-padrão e coeficiente de variação do modelo redefinido de modernidade 

organizacional. 

Variáveis Indicadores Média 
Desvio-

padrão 
CV 

Modelo 

validado 

MP1 
Os processos de tomada de decisão são participativos e 

transparentes. 
5,72 2,55 44,58% MP 

MP2 

No que se refere ao aspecto político, o regime que vigora 

na organização pode ser caracterizado como 

democrático. 

5,68 2,48 43,66% MP 

MP3 O Processo decisório na organização é descentralizado. 5,49 2,46 44,81% MP 

MP4 A organização favorece a autonomia para tomar decisões 5,79 2,41 41,62% MP 

MP5 

A organização conta com sistemas de gestão 

participativos que estimulam a iniciativa e ação das 

pessoas 

6,04 2,36 39,07% MP 

MA1 
A estratégia, missão, objetivos e metas da organização 

são claramente definidos. 
7,98 2,19 27,39%  MA 

MA2 
De modo geral, os empregados sabem o que devem fazer 

para colaborar com os objetivos da organização. 
7,15 2,06 28,78% MA 

MA5 
Os principais critérios para promoção são a competência 

e a produtividade da pessoa. 
5,63 2,61 46,28% MGP 

MA6 
Há um sistema de avaliação que permite diferenciar o 

bom e o mau desempenho. 
5,77 2,49 43,16% MGP 

MA7 
O sistema de remuneração da organização recompensa 

os atos de competência. 
5,27 2,71 51,53% MGP 

MA8 

As políticas e práticas de recursos humanos estimulam 

as pessoas a se preocuparem com a aprendizagem 

contínua. 

6,00 2,33 38,91% MGP 

MA9 A organização é fortemente orientada para resultados. 7,28 1,93 26,44% MA 

Escala: 0 a 10 (11 pontos) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Para análise da Tabela 5 cabe ressaltar que a retirada de alguns itens que compõe a 

escala aplicada nas análises fatoriais implicou na redenominação das dimensões de 

modernidade organizacional, para modernidade administrativa (MA), modernidade de gestão 

de pessoas (MGP) e modernidade política (MP), fato explicado na subseção seguinte 

Observa-se que a presença de escores que variam entre moderado (entre 5,27 e 

6,04) e com alto grau de modernidade (entre 7,15 e 7,98), de acordo com os parâmetros 

estabelecidos na tabela 2, quanto aos desvios-padrão desses mesmos itens o intervalo está 

entre 1,93 a 2,71, o que significa que de maneira geral, numa escala de respostas de 11 pontos 

não houve uma variação acentuada.  

 Destaca-se que não houve uma grande dispersão das médias, tendo em vista que o 

coeficiente de variação ficou acima de 50% apenas para uma das variáveis de modernidade. 

Dentre os indicadores, os que apresentaram maiores valores foram os da dimensão 

de modernidade administrativa (MA), classificados como altos, nesta ordem: (i) a estratégia, 

missão, objetivos e metas da organização são claramente definidos, (ii) a organização é 

fortemente orientada para resultados e (iii) de modo geral, os empregados sabem o que devem 

fazer para colaborar com os objetivos da organização. 

Este resultado evidencia que as organizações pesquisadas estão focadas nos seus 

objetivos, definindo e disseminando a estratégia com os colaboradores a fim de alcançar os 

resultados esperados, seguindo os preceitos da orientação estratégica apontada por Mintzberg 

(2006) como essencial para se sobressair em tempos de mudanças e incertezas constantes. 

 No âmbito da modernidade política (MP) os indicadores apresentaram 

classificação moderada de modernidade, sendo os com escores mais altos: (i) a organização 

conta com sistemas de gestão participativos que estimulam a iniciativa e ação das pessoas e 

(ii) os processos de tomada de decisão são participativos e transparentes. 

Apesar de ainda não se mostrarem em alto grau, tais achados indicam uma 

evolução da gestão no sentido de envolver as pessoas com o trabalho e com a organização, 

permitindo uma participação mais ativa, diferente dos achados de Sant’Anna (2002) e 

Maestro Del Filho (2004), cujos estudos demonstraram a prevalência de uma gestão mais 

centralizada e hierarquizada.  

Já os indicadores da dimensão de gestão de pessoas (MGP), também classificados 

como moderados, destacando-se: (i) as políticas e práticas de recursos humanos estimulam as 

pessoas a se preocuparem com a aprendizagem contínua e (ii) há um sistema de avaliação que 

permite diferenciar o bom e o mau desempenho. 
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Infere-se, desta forma, que mesmo tendo alcançado um grau moderado de 

modernidade, as médias dessas variáveis indicam que as organizações ainda precisam 

aprimorar a integração entre a competência exigida e o sistema de avaliação, remuneração e 

recompensa. 

De maneira geral, a média da MA foi 7,47, a da MP foi 5,74 e da MGP foi 5,67 e a 

média global do constructo foi 6,15, classificado como moderado. O que demonstra que a 

percepção dos empregados públicos pesquisados sobre as praticas de gestão da organização 

em que trabalham pode ser considerada boa. 

 De forma similar, a Tabela 5 apresenta a análise descritiva dos indicadores dos 

três fatores de comprometimento que permaneceram após a análise fatorial e a retirada dos 

outliers.  

 

Tabela 6- Média e desvio-padrão e coeficiente de variação do modelo redefinido de comprometimento 

organizacional. 

Variáveis Indicadores Média 
Desvio-

padrão 
CV 

Modelo 

validado 

CA3 
 3-Eu sinto, em mim, um forte senso de integração com 

esta organização. 
4,03 1,05 25,97% CA 

CA4 
 4-Eu me sinto emocionalmente vinculado a esta 

organização. 
4,13 1,03 25,04% CA 

CA5 
 5-Eu me sinto como uma pessoa de casa nesta 

organização 
4,20 0,98 23,33% CA 

CI3 
9- Se eu decidisse deixar esta organização agora, minha 

vida ficaria bastante desestruturada. 
3,32 1,24 37,34% CI 

CI4 
10- Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse 

esta organização. 
2,34 1,16 49,42% CI 

CI6 

12- Uma das poucas consequências negativas de deixar 

esta organização seria a escassez de alternativas 

imediatas. 

2,44 1,10 44,95% CI 

CN2 
14- Mesmo se fosse vantagem para mim, sinto que não 

seria certo deixar esta organização agora. 
3,03 1,21 39,96% CN 

CN3 
15- Eu me sentiria culpado se deixasse esta organização 

agora. 
2,58 1,21 46,90% CN 

CN5 
17- Eu não deixaria esta organização agora, porque 

tenho uma obrigação moral com as pessoas daqui. 
3,04 1,14 37,44% CN 

CN6 18- Eu devo muito a esta organização. 3,80 1,05 27,66% CN 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A análise da Tabela 6 baseia-se nos parâmetros estabelecidos na Tabela 3 no que 

se refere à classificação do grau de comprometimento organizacional, a variação das médias 

ficou entre 2,34 e 4,20 apontando um comprometimento que vai de moderado a muito alto 

dentre os indicadores de comprometimento. 
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Salienta-se que os indicadores CA3, CA4 e CA5 estão dispostos de forma 

negativa na escala original e aplicada, mas como especificado anteriormente, foram pontuados 

inversamente na análise estatística e portanto estão descritos de modo afirmativo na Tabela 6. 

A faixa dos desvios-padrão ficou entre 0,98 e 1,24, o que implica dizer que não 

houve grande variação considerando a escala Likert de 5 pontos e o coeficiente de variação 

(CV) não indicou uma tendência à dispersão dos dados, visto que não ultrapassaram a 50%. 

A dimensão afetiva foi a que apresentou escores mais altos, destacando-se: (i) eu 

me sinto como uma pessoa de casa nesta organização e (ii) eu me sinto emocionalmente 

vinculado a esta organização. O que denota o vinculo afetivo dos empregados públicos para 

com as organizações ainda é o fator maior de comprometimento organizacional, conforme 

constatado em estudos como o de Pinto (2011).  

Já para a dimensão do comprometimento normativo os escores mais altos são: (i) 

eu devo muito a esta organização e (ii) mesmo se fosse vantagem para mim, sinto que não 

seria certo deixar esta organização agora. Tal resultado demonstra que os empregados sentem 

um vinculo que permeia a gratidão para com a organização que os fazem se dedicar a mesma. 

Por fim, o comprometimento instrumental, em um contexto global, foi o que 

apresentou os escores mais baixos. Sendo dentre os indicadores dessa dimensão os que mais 

se destacaram: (i) se eu decidisse deixar esta organização agora, minha vida ficaria bastante 

desestruturada, (ii) uma das poucas consequências negativas de deixar esta organização seria a 

escassez de alternativas imediatas e (iii) eu acho que teria poucas alternativas se deixasse esta 

organização.  

O que evidencia que o impacto de deixar a organização se faz presente em alto 

grau, em primeiro lugar pela avaliação do impacto da perda financeira na vida do empregado, 

e posteriormente pelo receio da falta de oportunidades no mercado de trabalho.  

A média global do comprometimento afetivo foi 4,12 (classificada como muito 

alta) a do comprometimento normativo foi 3,11 (classificada como moderada) e a do 

comprometimento instrumental foi 2,70 (considerado baixo). Não foi calculada a média geral 

do comprometimento organizacional, tendo em vista que ele não foi validado como um 

constructo de 2ª ordem, fato explicado posteriormente na subseção da análise fatorial 

confirmatória do comprometimento organizacional. 
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4.3 Análise fatorial exploratória de modernidade organizacional 

 

A aplicação da AFE por meio do método de extração das componentes principais, 

com rotação ortogonal varimax da escala de modernidade organizacional resultou em um 

agrupamento das variáveis em três fatores.  

Para facilitar a análise convencionou-se a sigla MC para as variáveis da dimensão 

modernidade cultural, MP para as variáveis da dimensão modernidade politica e MA para as 

variáveis da dimensão modernidade administrativa e de gestão de pessoas.  

A primeira análise fatorial, evidenciou a principio quatro fatores, com KMO de 

0,93 e teste de esfericidade de Bartlet de 0,001, considerados valores adequados. Porém, 

indicou a retirada da variável MC3, por apresentar por apresentar diferenças entre os pesos 

fatoriais menores que 0,15.  

Posteriormente, foram rodadas outras análises fatoriais que resultaram na retirada 

de mais nove variáveis, devido a diferenças de cargas fatoriais menores que 0,15, sendo estas: 

MC1, MC2, MC4, MA3, MA4, MA10, MA11, MA12 e MP6 e por fim a retirada de MP7 por 

apresentar comunalidade menor que 0,5. 

A tabela 7 mostra a análise fatorial final que permaneceu com três fatores e 

explicam 78,46% da variância. As variáveis apresentaram comunalidades acima de 0,5, o 

KMO foi de 0,916 e valor do teste de esfericidade de Bartlet foi inferior a 0,001.  

 

Tabela 7: Análise fatorial exploratória final de modernidade organizacional. 

Dimensões  Variável Indicador F1 F2 F3 
Commu-

nalities 

Modernidade 

Política 

(MP) 

MP1 
Os processos de tomada de decisão são 

participativos e transparentes. 

,749 ,362  ,779 

MP2 

No que se refere ao aspecto político, o regime 

que vigora na organização pode ser 

caracterizado como democrático. 

,808   ,754 

MP3 
O Processo decisório na organização é 

descentralizado. 

,849   ,835 

MP4 
A organização favorece a autonomia para tomar 

decisões. 

,830   ,806 

MP5 

A organização conta com sistemas de gestão 

participativos que estimulam a iniciativa e ação 

das pessoas. 

,647  ,480 ,719 

Modernidade 

Administrativa 

(MA) 

MA1 
A estratégia, missão, objetivos e metas da 

organização são claramente definidos. 

,364  ,815 ,809 

MA2 

De modo geral, os empregados sabem o que 

devem fazer para colaborar com os objetivos da 

organização. 

  ,861 ,832 

MA9 
A organização é fortemente orientada para 

resultados. 

 ,406 ,734 ,772 
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Continua       

Dimensões  Variável Indicador F1 F2 F3 
Commu-

nalities 

Modernidade 

de Gestão de 

Pessoas 

(MGP) 

MA5 
Os principais critérios para promoção são a 

competência e a produtividade da pessoa. 

,368 ,651 ,345 ,678 

MA6 
Há um sistema de avaliação que permite 

diferenciar o bom e o mau desempenho. 

 ,877  ,831 

MA7 
O sistema de remuneração da organização 

recompensa os atos de competência. 

 ,857  ,824 

MA8 

As políticas e práticas de recursos humanos 

estimulam as pessoas a se preocuparem com a 

aprendizagem contínua. 

,349 ,672 ,450 ,776 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pela Tabela 7 constata-se que todos os itens da dimensão de modernidade cultural 

foram excluídos, na dimensão política ficaram cinco itens e na dimensão administrativa e de 

gestão de pessoas houve uma divisão dos itens em dois fatores, um fator cujos itens estão 

mais voltados para orientação estratégica da organização e outro fator cujos itens estão 

relacionados com as praticas de gestão de pessoas.  

Desta forma, o resultado final da análise exploratória com a divisão dos 

indicadores de modernidade nos três fatores indicou a redenominação das dimensões de 

acordo com a consistência teórica a que os itens se referem.   

 

4.4 Análise fatorial confirmatória de modernidade organizacional 

 

A análise fatorial confirmatória de modernidade organizacional, inicialmente, 

apresentou cargas fatoriais maiores que 0,5 e significantes a 0,001. Contudo, os índices de 

ajustamento do modelo não apresentaram a qualidade necessária: x²(51) =105,931; p=,000; 

x²df=2,077; CFI=,961; PCFI=,743; GFI=,907; PGFI=,593; RMSEA=,080; P(rmsea<=0.05) 

=0,14, da forma disposta no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 - Modelo Análise Fatorial Confirmatória de modernidade organizacional. 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Os valores da normalidade multivariada seguiram o padrão esperado e aceitável, 

visto que os valores de assimetria (sk) foram negativos e significativos, variando de -0,364 até 

-1,558 e os valores de achatamento ou curtose (ku) foram reduzidos e significativos, variando 

de -0,958 até 2,078.  Porém, a verificação da existência de Outliers, avaliada pela distância 

quadrada de Mahalanobis (DM2), indicou a retirada de quatro casos discrepantes da amostra. 

Além disto, a análise da covariância indicou uma pequena relação entre os erro 5 e MGP.  

Após os ajustes necessários para melhorar a qualidade do modelo, foi rodada uma 

nova análise fatorial confirmatória, apresentada no Gráfico 5, em que todas as variáveis 

apresentaram cargas fatoriais acima de 0,5 e significativas, com valores de p inferiores a 

0,001.  
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Gráfico 5 - Modelo Análise Fatorial Confirmatória de modernidade organizacional, excluindo outliers. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Porém os parâmetros de ajustamento não revelaram grandes alterações em relação 

à primeira análise, apresentando índices com bom ajustamento (CFI=,938; PCFI=,725; 

p=,000;) com ajustamento sofríveis (x²df=2,875; GFI=,877) e até com mau ajustamento 

(RMSEA=,107; PGFI=,574; P(rmsea<=0.05) =,000). Destaca-se que as modificações a fazer 

em qualquer modelo devem ser ponderadas, pois não existe nenhum modelo que se adeque 

perfeitamente à realidade. 

A significância das variáveis estimadas sobre as variáveis latentes foi avaliada 

pela regressão com estimação dos parâmetros pelo método de verossimilhança, mostrando-se 

todas significativas com p<0,001. A covariância entre as variáveis latentes também foram 

consideradas significativas.  
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A existência de outliers, avaliada pela distância quadrada de Mahalanobis (DM2), 

não indicou a retirada de outros itens e a normalidade multivariada não apresentou valores 

discrepantes, evidenciando uma distribuição normal (sk<3 e ku<10) 

A análise de covariância indicou uma pequena relação entre: erro 2 e erro 1; erro 8 

e MGP; erro 7 e erro 11; e erro 5 e MGP. Destaca-se que os erros indicam os comportamentos 

das variáveis que não podem ser explicadas pelos fatores latentes.  

A Confiabilidade composta de cada fator latente mostrou-se apropriada, com 

valores maiores que 0,7, obtendo-se para modernidade política CCMP=0,958; para 

modernidade administrativa CCMA=0,892; e para modernidade de gestão de pessoas 

CCMGP=0,939, indicando a consistência da medida aplicada. 

A avaliação da validade convergente, medida por valores de variância extraída 

média (VEM), revelou-se adequada (VEM≥0,5), sendo para modernidade política 

VEMMP=0,820; para modernidade administrativa VEMMA=0,733; e para modernidade de 

gestão de pessoas VEMMGP=0,795. 

A validade discriminante, que verifica se os itens de um fator não estão 

correlacionados com outros fatores, foi avaliada pela comparação das VEM dos fatores com o 

quadrado das suas correlações, mostrando-se apropriada visto que a VEM deve ser maior que 

o quadrado da correlação, conforme apresentado na Tabela 8. 

 

Tabela 8- Validade discriminante dos fatores latentes de modernidade organizacional. 

VEM  MP MA MGP 

0,820 MP  0,696 0,692 

0,733 MA 0,696  0,616 

0,795 MGP 0,692 0,616  

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Retornando a análise do Gráfico 5, observa-se que os fatores latentes apresentam 

correlações de magnitude elevadas e estatisticamente significativas, o que coadunando com a 

justificativa teórica para a existência de um fator latente de ordem hierárquica superior, 

ensejou a analise fatorial de 2ª ordem de modernidade organizacional, conforme ilustra a 

Gráfico 6. 
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Gráfico 6 - Modelo Análise Fatorial Confirmatória de modernidade organizacional de 2ª ordem. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 6 demonstra que o modelo apresentou cargas fatoriais maiores que 0,5 

e significantes a 0,001, com os mesmos índices de ajustamento identificados na AFC final do 

modelo de 1ª ordem: x²(51) =146;650; p=,000; x²df=2,875; CFI0,938; PCFI=0,725; 

GFI0,877; PGFI=0,574; RMSEA=0,107; P(rmsea<=0.05) = 0,001. 

Da mesma forma, a avaliação pela regressão com estimação dos parâmetros pelo 

método de verossimilhança, confirmou a significância das variáveis latentes de 1ª ordem 

sobre a variável latente de 2ª ordem, sendo todas significativas com p<0,001. Verificou-se a 

inexistência de outliers e a normalidade multivariada não apresentou valores discrepantes, 

evidenciando uma distribuição normal (sk<3 e ku<10). 

A análise de covariância indicou que permaneceu uma pequena relação entre: erro 

2 e erro 1; e o erro 7 e erro 11; assim como uma pequena relação entre o erro 8 e erro 15; e 

erro 5 e 15. 
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A análise das trajetórias entre os fatores revelou que a trajetória modernidade 

politica (MP)→modernidade organizacional (MOD) é a que apresenta maior peso, seguida da 

trajetória modernidade administrativa (MA)→modernidade organizacional (MOD) e por fim 

da trajetória modernidade de gestão de pessoas (MGP)→modernidade organizacional (MOD). 

 

4.5 Análise fatorial exploratória de comprometimento organizacional 

 

Como resultado das análises exploratórias envolvendo os itens constantes na 

escala de comprometimento organizacional, englobando as dimensões de comprometimento 

afetivo (CA), comprometimento instrumental (CI) e comprometimento normativo (CN) foram 

confirmados os três fatores, porém com a extração de sete indicadores.   

A primeira análise fatorial demonstrou a existência de quatro fatores, com um 

KMO de 0,758 e Teste de Bartlett a sig de 0,001. Entretanto, indicou a retirada do item CI1 

por apresentar menor comunalidade entre os itens menores que 0,5.  

Em seguida, foram realizadas outras análises fatoriais que culminaram na extração 

das variáveis CN4, CA2, CI5 e CI2 por apresentar comunalidade menor que 0,5, da variável 

CA1 por ter diferenças de cargas fatoriais menores que 0,15 em mais de um fator e finalmente 

CN1 por estar sozinho em um fator, considerando que Marôco (2010) defende que cada fator 

deve ter pelo menos 3 variáveis manifestas. 

A tabela 9 consolida a análise fatorial final que permaneceu com três fatores, que 

explicam 61,16% da variância, com KMO foi de 0,699 e valor do teste de esfericidade de 

Bartlet foi inferior a 0,001.  

 
Tabela 9 - Análise fatorial exploratória final de comprometimento organizacional. 

Dimensões  Variável Indicador F1 F2 F3 
Commu

-nalities 

Comprometimento 

Afetivo 

(CA) 

CA3 
 Eu sinto, em mim, um forte senso de 

integração com esta organização 
 ,723  ,529 

CA4 
 Eu me sinto emocional1mente vinculado a 

esta organização. 
 ,868  ,778 

CA5 
 Eu me sinto como uma pessoa de casa nesta 

organização 
 ,819  ,749 

CA6 
 Esta organização tem um imenso significado 

pessoal para mim. 
,303 ,599  ,472 

Comprometimento 

Instrumental 

(CI) 

CI3 
 Se eu decidisse deixar esta organização agora, 

minha vida ficaria bastante desestruturada. 
  ,721 ,523 

CI4 
 Eu acho que teria poucas alternativas se 

deixasse esta organização. 
  ,783 ,627 

CI6 

 Uma das poucas consequências negativas de 

deixar esta organização seria a escassez de 

alternativas imediatas. 

  ,747 ,566 
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Continua       

Dimensões  Variável Indicador F1 F2 F3 
Commu

-nalities 

Comprometimento 

Normativo 

(CN) 

CN2 

 Mesmo se fosse vantagem para mim, sinto 

que não seria certo deixar esta organização 

agora. 

,798   ,662 

CN3 
 Eu me sentiria culpado se deixasse esta 

organização agora. 
,830   ,690 

CN5 

 Eu não deixaria esta organização agora, 

porque tenho uma obrigação moral com as 

pessoas daqui. 

,623   ,526 

CN6  Eu devo muito a esta organização. ,798   ,662 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 9 evidencia-se que mesmo com a extração dos itens especificados 

acima nas análises fatoriais exploratórias procedidas, os fatores de comprometimento afetivo, 

instrumental e normativo se fazem presentes.  

 

4.6 Análise fatorial confirmatória de Comprometimento organizacional 

 

O Gráfico 7 apresenta a primeira AFC de comprometimento organizacional, que 

evidenciou cargas fatoriais maiores que 0,5 e significantes a 0,001, confirmando a validade 

fatorial do modelo. Os índices de ajustamento do modelo não apresentaram um bom 

ajustamento, conforme demonstrado: x²(41) =114,878; p=,000; x²df=2,802; CFI=,881; 

PCFI=,657; GFI=,892; PGFI=,554; RMSEA=,103; P(rmsea<=0.05) =0,00. 
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Gráfico 7 - Modelo Análise Fatorial Confirmatória de comprometimento organizacional. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A verificação da inexistência de Outliers, avaliada pela distância quadrada de 

Mahalanobis (DM2) foi confirmada, e a avaliação da normalidade multivariada analisada 

pelos valores dos coeficientes de assimetria (sk) e curtose (ku) seguiram o padrão esperado e 

aceitável.  

Entretanto, a análise da covariância indicou uma alta relação entre o erro 1 o CN, 

indicando a retirada do fator CA6 que está ligado a este erro, o que levou a rodar uma nova 

AFC, apresentada no Gráfico 8. 
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 Gráfico 8 - Modelo Análise Fatorial Confirmatória de comprometimento organizacional, após ajustes. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A nova análise também apresentou cargas fatoriais acima de 0,5. Além disto, 

houve uma melhora na qualidade dos índices de ajustamento em relação à primeira análise: 

x²(41) =65,678; p=,000; x²df=2,052; CFI=,940; PCFI=,668; GFI=,928; PGFI=,540; 

RMSEA=0,79; P(rmsea<=0.05) =0,043.  

Confirmou-se a inexistência de outliers, avaliada pela distância quadrada de 

Mahalanobis (DM2), assim como a normalidade multivariada não apresentou valores 

discrepantes de assimetria (sk) e de curtose (ku). 

A significância das variáveis estimadas sobre as variáveis latentes foi avaliada 

pela regressão com estimação dos parâmetros pelo método de verossimilhança, mostrando-se 

todas significativas com p<0,001.  
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Contudo, a correlação entre as variáveis latentes não foram altamente 

correlacionadas, conforme apresentado na Tabela 10, não definindo a especificação de fator 

de 2ª ordem, o que coaduna com a perspectiva teórica de um constructo multidimensional, 

conforme explicado por Meyer e Allen (1997).  

 

Tabela 10- Correlação entre os fatores latentes do comprometimento. 

Correlação Estimate S.E. C.R. P 

CI <--> CA ,187 ,062 -3,005 ,003 

CI <--> CN ,120 ,047 2,535 ,011 

CA <--> CN ,073 ,043 1,684 ,092 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A Confiabilidade composta de cada fator latente mostrou-se apropriada, com 

valores maiores que 0,7, obtendo-se para comprometimento afetivo CCCA=0,876; para 

comprometimento instrumental CCCI=0,820; e para comprometimento normativo 

CCCN=0,886, indicando a consistência da medida aplicada. 

A validade convergente, medida por valores de variância extraída média (VEM), 

para o comprometimento afetivo VEMCA=0,705; para o comprometimento instrumental 

VEMCI=0,605; e para o comprometimento normativo VEMCN=0,665, revelou-se apropriada 

visto que todas foram superiores a 0,5. 

A validade discriminante avaliada pela comparação das VEM dos fatores com o 

quadrado das suas correlações, também se apresentou adequada visto que a VEM deve ser 

maior que o quadrado da correlação, conforme apresentado na Tabela 11. 

 

Tabela 11- validade discriminante dos fatores latentes de comprometimento organizacional. 

VEM  CA CI CN 

0,876 CA  0,109 0,026 

0,820 CI 0,109  0,075 

0,886 CN 0,026 0,075  

Fonte: dados da pesquisa. 
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4.7 Validação do modelo relacional de Modernidade organizacional e comprometimento  

 

Para examinar e confirmar as relações que possam existir entre os constructos 

pesquisados, modernidade organizacional e comprometimento organizacional, foi realizada a 

modelagem de equações estruturais, resultando no modelo integrado. 

Ressalta-se que para a amostra em questão, após a AFC dos dois modelos de 

medidas dos constructos teóricos deste estudo, apenas a correlação das três dimensões de 

modernidade foram significativas para estabelecer o constructo de 2ª ordem de modernidade 

organizacional, não ocorrendo o mesmo entre as três dimensões de comprometimento, que 

não obtiveram correlações significativas. 

Desta forma, o modelo buscou a relação entre o constructo de modernidade 

organizacional com cada uma das três dimensões de comprometimento (afetivo, normativo e 

instrumental), resultando na análise de um total de 29 variáveis, sendo 7 delas variáveis 

latentes (VL) e 22 variáveis de medida ou indicadores (VM). 

Até se chegar ao modelo final, houve a necessidade de dois ajustes. A princípio o 

modelo foi rodado com uma amostra de 335 empregados públicos, visto que na AFC já 

tinham sido eliminadas quatro observações de outliers.  

No primeiro modelo foram apresentados pesos fatoriais maiores que 0,5 e os 

seguintes índices de ajuste: x²(41) =464,769; p=,000; x²df=2,324; CFI=,935; PCFI=,809; 

GFI=,887; PGFI=,702; RMSEA=0,63; P(rmsea<=0.05) =0,003. 

Porém, foi verificada a existência de onze observações outliers e uma 

considerável correlação entre o erro 3 e o erro 4, que correspondem às variáveis estimadas 

MP3 e MP4 do fator modernidade política. Além disto, a correlação entre a trajetória de 

modernidade organizacional (MOD)→comprometimento instrumental (CI), não se mostrou 

significativa (βMOD →CI= 0,115; SE=0,87; C.R.=1,323; p=0,186). 

Com a retirada dos outliers foi rodado o segundo modelo integrado, agora com a 

amostra de 324 empregados públicos, que também apresentou pesos fatoriais maiores que 0,5, 

significantes a 0,001, com os índices de ajustamento: x²(41) =446,965; p=,000; x²df=2,235; 

CFI=,939; PCFI=,813; GFI=,888; PGFI=,702; RMSEA=0,62; P(rmsea<=0.05) =0,006. Desta 

vez, os pressupostos de inexistência de outliers foram confirmados, assim como os de 

normalidade multivariada.   

Contudo, a covariância entre a modernidade organizacional e o comprometimento 

instrumental não melhorou estatisticamente sua significância (βMOD →CI= 0,81; SE=0,88; 
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C.R.=0,918; p=0,359) e por questões de parcimônia foram retiradas do modelo, conforme 

aconselha Marôco (2010). 

Por fim, o modelo final indicou um ajustamento razoavelmente bom a estrutura de 

variância: x²(41) =447,733; p=,000; x²df=2,228; CFI=,939; PCFI=,817; GFI=,887; 

PGFI=,705; RMSEA=0,62; P(rmsea<=0.05) =0,007, com todos os pesos fatoriais 

estandardizados elevados e significantes, conforme expresso no Gráfico 9. 

 

Gráfico 9 - Modelo relacional de modernidade organizacional e comprometimento. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Além disto, a análise do modelo evidencia que há uma correlação positiva e 

significativa entre a modernidade organizacional e o comprometimento afetivo, assim como 

entre a modernidade organizacional e o comprometimento normativo.  

Destaca-se, também, que há correlação entre os três componentes do 

comprometimento, sendo positiva entre o comprometimento afetivo e normativo e entre o 

comprometimento instrumental e normativo, no entanto, entre o comprometimento afetivo e 

instrumental mostrou-se negativo.  
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Indo ao encontro desta perspectiva, Ribeiro e Bastos (2010) também constataram 

que estas dimensões de comprometimento são autônomas e distinguíveis entre si, 

apresentando baixas correlações entre si, com exceção da correlação entre a dimensão afetiva 

e normativa que é positiva e significativa, fato também confirmado neste trabalho.  

A tabela 12 mostra os pesos fatoriais do modelo calculados por meio da regressão, 

com a estimativa (Estimate) entre as variáveis e o fator latente, o erro padrão (S.E) a razão 

critica (C.R.) e o nível de significância (P). 

 
Tabela 12: Pesos fatoriais do modelo. 

 Estimate S.E. C.R. P 

MP <--- Mod. 1,000    

MA <--- Mod. ,789 ,061 12,849 0,00 

MGP <--- Mod. ,904 ,073 12,391 0,00 

MA9_1 <--- MA 1,000    

MA2_1 <--- MA 1,070 ,065 16,444 0,00 

MA1_1 <--- MA 1,094 ,070 15,689 0,00 

MA8_1 <--- MGP 1,000    

MA7_1 <--- MGP 1,244 ,073 17,034 0,00 

MA6_1 <--- MGP 1,056 ,068 15,458 0,00 

MA5_1 <--- MGP 1,146 ,071 16,175 0,00 

MP5_1 <--- MP 1,000    

MP4_1 <--- MP 1,036 ,048 21,685 0,00 

MP3_1 <--- MP 1,014 ,050 20,112 0,00 

MP2_1 <--- MP ,963 ,055 17,536 0,00 

MP1_1 <--- MP 1,035 ,054 19,305 0,00 

CA3_1 <--- CA 1,000    

CA4_1 <--- CA 1,294 ,108 11,935 0,00 

CA5_1 <--- CA 1,077 ,092 11,666 0,00 

CI3_1 <--- CI 1,000    

CI4_1 <--- CI 1,177 ,162 7,264 0,00 

CI6_1 <--- CI 1,022 ,140 7,309 0,00 

CN2_1 <--- CN 1,000    

CN3_1 <--- CN 1,012 ,078 13,027 0,00 

CN5_1 <--- CN ,803 ,070 11,460 0,00 

CN6_1 <--- CN ,600 ,065 9,211 0,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Pela tabela 12 pode-se avaliar que tanto o teste de razão critica (CR), que deve ser 

maior que 1,96 para que a hipótese do parâmetro estimado seja igual a zero, possa ser 

rejeitada e importante para o modelo, quanto o nível de significância, que deve ser menor que 

0,001, demonstram que o modelo está bem especificado, conforme salienta Byerne (2001). 

Para avaliar o modelo hipotético, a Figura 3 demonstra a relação entre a 

modernidade organizacional e o comprometimento organizacional, seja ele afetivo, 

instrumental e normativo, de forma simplificada. 

 

Figura 3 - modelo hipotético ajustado após as análises fatoriais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Diante desses achados a hipótese nula (não existe relação positiva entre a 

modernidade organizacional e o comprometimento organizacional) foi rejeitada e a H.1 

(existe relação positiva entre a modernidade organizacional e o comprometimento 

organizacional) inicialmente proposta foi parcialmente atendida, tendo em vista que apesar de 

se confirmar uma correlação positiva entre a modernidade e as três dimensões de 

comprometimento, esta correlação só foi considerada significativa para dois dos componentes 

estudados, sendo eles o comprometimento afetivo e normativo. 

Observa-se que a correlação entre a modernidade organizacional e os dois fatores 

latentes de comprometimento citados apresentam pesos bem próximos e são considerados de 

médio efeito.  

 Contudo, é importante salientar que a correlação entre duas variáveis não 

pressupõe o fenômeno causa e efeito, isto é, não se pode inferir que uma variável cause a 
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outra ou a preceda no tempo só porque são correlacionadas (SHAUGHNESSY, 

ZECHMEISTER E ZECHMEISTER, 2012).    

 

4.8 Correlação entre os constructos e os dados demográficos  

 

Para verificar a correlação entre as variáveis demográficas quantitativas (idade, 

tempo de serviço e tempo na função) com os constructos latentes modernidade organizacional 

(MOD), comprometimento afetivo (CA), comprometimento instrumental (CI) e 

comprometimento normativo (CN) utilizou-se a correlação de Pearson, conforme apresentado 

na Tabela 13. 

 

Tabela 13: Correlação entre as variáveis demográficas e os constructos latentes. 

  CN CA CI MOD Idade 

Tempo de 

Serviço 

Tempo na 

função 

Idade Pearson Correlation ,221** -,029 ,094 ,084 1 ,768** ,522** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,604 ,091 ,130   ,000 ,000 

N 324 324 324 324 324 324 324 

Tempo de Serviço Pearson Correlation ,231** -,041 ,131* ,061 ,768** 1 ,647** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,463 ,019 ,273 ,000   ,000 

N 324 324 324 324 324 324 324 

Tempo na função Pearson Correlation ,072 ,040 ,136* ,032 ,522** ,647** 1 

Sig. (2-tailed) ,198 ,478 ,014 ,561 ,000 ,000   

N 324 324 324 324 324 324 324 

Fonte: dados da pesquisa. 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

A matriz de correlação de Pearson evidenciou que há uma correlação positiva e 

estatisticamente significativa, porém de baixo efeito, entre a idade e comprometimento 

normativo, o tempo de serviço e comprometimento normativo e o tempo de serviço e 

comprometimento instrumental. 

Ressalta-se que tais achados são condizentes com as metas-análise de Mathieu e 

Zajac (1990) e Meyer e Allen (1997) que classificam a idade o tempo na organização e na 

função como antecedentes do comprometimento organizacional.  
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5 CONCLUSÕES  

 

Nesta seção, apresenta-se uma síntese dos principais resultados deste estudo, 

assim como suas principais limitações e recomendações para futuras pesquisas sobre o tema. 

Com base no modelo estrutural final e nas avaliações das propriedades 

psicrométricas das escalas de modernidade organizacional e comprometimento organizacional 

sob a percepção dos empregados públicos das quatro sociedades de economias mistas, por 

meio da análise fatorial exploratória e confirmatória, conclui-se que houve alterações nas duas 

escalas de medidas no que se refere à retirada do número dos indicadores. 

Na escala de modernidade foram retirados 11 indicadores e os fatores latentes ou 

dimensões do modelo aplicado foram redefinidos em três fatores: modernidade política, 

modernidade administrativa e modernidade de gestão de pessoas, preservando, entretanto, a 

confirmação teórica de um fator latente de 2ª ordem. Os indicadores da modernidade cultural 

não se mostraram significativos para a amostra em questão, sendo todos retirados do modelo 

validado neste estudo, confirmando apenas em parte os achados de Sant’Anna (2002).   

Já na escala de comprometimento organizacional foram excluídos 8 indicadores, 

mas preservaram-se os fatores latentes previstos no modelo teórico de Meyer, Allen e Smith 

(1993), não se confirmando, porém, a formação de um fator latente de 2ª ordem, fato que 

pode ser explicado pelo caráter multidimensional do comprometimento, chamado pelos 

autores de componentes, justamente para enfatizar que o mesmo individuo pode vir a se 

comprometer por razões diferenciadas e apresentar ou não mais de um tipo de 

comprometimento e em graus variados. 

Diante disto, o primeiro objetivo específico pretendia analisar o grau das três 

dimensões de modernidade. Para atendê-lo utilizou-se a classificação das médias em 

intervalos que categorizam o grau de modernidade, considerando a escala Likert de 11 pontos. 

Desta forma, considerando a redenominação das dimensões foi possível aferir que a 

modernidade administrativa foi 7,47, a de gestão de pessoas foi 5,67 e a política foi 5,74, 

sendo a primeira classificada como alta e as outras duas como moderadas, perfazendo uma 

média global de modernidade de 6,15 classificada como moderada. 

Respondendo o segundo objetivo específico a dimensão mais desenvolvida foi a 

modernidade administrativa, que abrange a orientação estratégica da organização e a gestão 

por resultados. Tais achados corroboram com os estudos de Sant’Anna (2002) que também 

evidenciaram médias altas nos indicadores que se referem a estas vertentes.  
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O terceiro objetivo específico buscou aferir o grau de comprometimento afetivo, 

normativo e instrumental, para tanto utilizou, também, a classificação das médias em 

intervalos que categorizam o grau de comprometimento, desta vez considerando a escala 

Likert de 5 pontos.  

Assim, verificou-se que tanto o comprometimento afetivo com 4,12, e o 

comprometimento normativo com 3,11 foram avaliados como altos, já o comprometimento 

instrumental com 2,70 foi avaliado como moderado. 

Tais achados corroboram com os resultados de vários estudos sobre o 

comprometimento, em que a dimensão afetiva se destaca como a mais desenvolvida. Para 

Rowe e Bastos (2009) e Campos, et al. (2009), provavelmente, este vínculo se faz ainda 

mais forte numa relação empregatícia que proporciona uma maior estabilidade. 

 Por fim, quanto ao quinto objetivo de analisar a relação entre modernidade 

organizacional e o comprometimento organizacional, foi verificado no modelo validado que 

esta relação se faz presente para o comprometimento afetivo e o normativo.  

Destaca-se que as vertentes de modernidade organizacional validadas incluem no 

âmbito da modernidade política a gestão participativa, a democracia e a autonomia, no âmbito 

da modernidade administrativa a orientação estratégica e a gestão por resultados e no âmbito 

da modernidade de gestão de pessoas a aprendizagem continua, o sistema de avaliação e a 

gestão por competência e remuneração.   

Assim, infere-se que tais vertentes podem vir a suscitar o envolvimento do 

individuo para com a organização e, portanto, correlacionar-se com o comprometimento 

afetivo, de caráter atitudinal, que se origina da identificação e da internalização dos valores da 

organização pelo individuo (SIQUEIRA, 2001) e com o comprometimento normativo, que 

decorre do vinculo que o individuo estabelece com a cultura e a estratégia da organização 

(RIBEIRO E BASTOS, 2010).  

Os achados de Sant’Anna (2002) apontaram a modernidade organizacional é 

antecedente da satisfação do trabalhador no e com o trabalho, o que também pode contribui 

para o despertar do comprometimento, especialmente do afetivo, pois vários estudos 

acadêmicos, como os de Mathieu e Zajac (1990) e Siqueira (2001), identificaram que a 

satisfação é um forte correlato do comprometimento organizacional. 

Já o comprometimento instrumental está relacionado ao custo/beneficio de 

permanecer na organização quando comparado à outra oportunidade de trabalho, conforme 

explica Meyer e Allen (1997), donde se infere que dentre as dimensões de modernidade 

organizacional a de gestão de pessoas seria a que mais poderia vir a despertar tal 
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comprometimento, visto que engloba a vertente do sistema de remuneração. Porém, a 

correlação não se mostrou significativa. 

Esses resultados corroboram com o estudo de Bandeira, Marques e Veiga (2000) 

sobre as dimensões múltiplas do comprometimento organizacional em uma empresa pública 

que também apresentou uma correlação fraca entre o comprometimento instrumental e a 

política salarial e menor ainda com outras práticas de recursos humanos, demonstrando que as 

políticas de recursos humanos têm pouca importância na manutenção deste tipo de 

comprometimento. 

Em linhas gerais, voltando-se para a natureza hibrida das sociedades de economia 

mista pesquisadas, que devem manter-se competitivas tais como as organizações privadas, ao 

mesmo tempo em que transmitem maior segurança e estabilidade ao seu corpo funcional, 

verificou-se que os empregados públicos percebem o direcionamento estratégico e a 

identidade institucional destas organizações, porém reconhecem que ainda há o que se evoluir 

nas práticas de gestão de pessoas.  

Como limitação desta pesquisa tem-se a representatividade da amostra, no que ser 

refere ao contexto da percepção de todos os colaboradores das organizações pesquisadas, 

tendo em vista que a pesquisa manteve o foco na percepção dos empregados públicos, não 

contemplando os colaboradores terceirizados e exclusivamente comissionados que também 

compõe o quadro geral de pessoas das organizações. 

Outro fator limitante diz respeito ao tamanho da amostra, que ainda ficou mais 

reduzida com a retirada dos outliers, mas apesar disto, foi possível realizar a Modelagem de 

Equações Estruturais (MEE) com a quantidade de respostas válidas ao final deste estudo. 

Porém, tal fato pode ter limitado também o ajuste do modelo hipotético, que foi 

considerado bom, mas mesmo seguindo os critérios estatísticos recomendados podem não 

traduzir perfeitamente a realidade. Além disso, tais critérios ensejaram a exclusão de alguns 

indicadores não se confirmando em parte o modelo teórico utilizado, especialmente no que 

tange a modernidade organizacional, com a retirada da dimensão cultural que não foi validada 

neste estudo.  

Em contraponto, ressalta-se o caráter inovador desta pesquisa, que requer estudos 

complementares utilizando os constructos estudados, buscando investigar como se dá esta 

relação em outras populações, como as organizações públicas com as características da 

administração direta, que não apresentam o caráter competitivo das economias mistas e 

asseguram ainda mais estabilidade aos servidores públicos e também em organizações 

privadas e altamente competitivas. 
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Por fim, o presente trabalho enfatiza a importância de se investigar melhor como 

as vertentes de modernidade, reconhecidas como boas práticas de gestão, podem estimular o 

desenvolvimento do comprometimento organizacional, garantindo o cumprimento da missão 

organizacional e fortalecendo a consecução dos objetivos desejados.  
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APÊNDICE A – CARTA DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA PESQUISA  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA E CONTABILIDADE  

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA 

 
 

Fortaleza, 13 de maio de 2014. 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor, 

Diretor Presidente da Companhia  

Nesta 

 

Ilmo. Senhor Diretor Presidente, 

 

 

A compreensão dos efeitos das práticas de modernidade organizacional sobre o 

comprometimento dos empregados públicos se constitui matéria de grande interesse para 

dirigentes, pesquisadores e o conjunto de atores interessados no fenômeno organizacional. 

Esse fato motivou o Programa de Pós-Graduação em Administração e Controladoria - PPAC, 

da Universidade Federal do Ceará- UFC, a apoiar e estimular estudos que buscam o 

conhecimento no referido campo. 

 

Em vista do exposto, solicitamos autorização para que a pesquisadora Vanessa Machado 

Arraes (e-mail – vanessa.arraes@seplag.ce.gov.br - fones 3101-3849 e 9971-1542), aluna do 

Mestrado Profissional em Administração e Controladoria da UFC, possa desenvolver sua 

pesquisa que pretende investigar a existência de relação entre os constructos de modernidade 

organizacional e comprometimento organizacional sob a perspectiva dos empregados 

públicos. Tal pesquisa será realizada através de um breve questionário (anexo) a ser aplicado 

junto aos empregados públicos das sociedades de economia mista do governo estadual. 

 

Ressalta-se não ser o foco central dos nossos estudos o detalhamento das práticas de gestão 

dessa organização e que o estudo não efetuará quaisquer comparações entre as organizações 

pesquisadas. Torna-se relevante informar que para computo dos resultados utilizaremos o 

montante dos questionários aplicados nas organizações, cabendo à organização decidir pela 

identificação ou omissão do seu nome no rol das organizações pesquisadas.  

 

Desta forma, aguardamos contato para o mais breve possível com a aluna para que a mesma 

possa dar prosseguimento à pesquisa.  

 

 

Agradecemos antecipadamente, 

 

 

Prof. Dr. Augusto Cézar de Aquino Cabral 

Universidade Federal do Ceará – UFC  
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APÊNDICE B –CARTA DE APRESENTAÇÃO  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA E CONTABILIDADE  

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA 

 
 

Fortaleza, 15 de maio de 2014. 

Caro Colaborador, 

 

Como aluna do Mestrado em Administração da Faculdade de Economia, Administração, 

Atuária e Contabilidade da Universidade Federal do Ceará, estou desenvolvendo uma 

pesquisa na sua instituição com o intuito de concluir minha dissertação, que versa sobre o 

tema “Relação entre modernidade organizacional e comprometimento organizacional: um 

estudo nas sociedades de economia mistas do Governo do Estado do Ceará”. 

 

O êxito deste trabalho depende, em grande medida, da sua cooperação. O questionário que se 

segue visa obter sua percepção em relação a alguns aspectos de seu trabalho que são 

relevantes para minha dissertação. 

 

Sendo esta uma pesquisa acadêmica, o seu desenvolvimento é guiado por uma forte 

orientação ética que garante o respeito às opiniões expostas e, ao mesmo tempo, preserva a 

sigilosidade das informações. Portanto, será mantido o anonimato dos respondentes.  

 

Antes de responder o questionário, por favor, leia atentamente as instruções. 

Antecipadamente agradeço seu tempo e atenção. 

 

Cordiais saudações, 

 

 

 

Vanessa Machado Arraes 

Aluno do Mestrado profissional em administração e controladoria 
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APÊNDICE C – INSTRUMENTO DE PESQUISA  

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA SOBRE MODERNIDADE ORGANIZACIONAL E 

COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO COM EMPREGADOS 

PÚBLICOS DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTAS DO GOVERNO DO 

ESTADO DO CEARÁ 

PARTE I – DADOS PESSOAIS/FUNCIONAIS 

1. Idade: ______________ 

2. Gênero: 

Masculino Feminino  

3. Escolaridade (a mais elevada): 

          Ensino fundamental Ensino médio  Graduação  

 Especialização Mestrado Doutorado 

4. Estado Civil 

Solteiro (a) 

Casado (a) 

Divorciado (a) 

Viúvo (a) 

 

5. Tempo de serviço na organização: __________________ 

 

6. Área de atuação:  

Diretoria 

Gerencial 

Administrativa 

Operacional 

 

7. Tempo de serviço na função atual: ________________ 
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PARTE II – ESCALA DE MODERNIDADE ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 
 

 0       1      2       3      4       5      6       7      8       9     10 

          

                                                                                                        

(     )  1- A organização encoraja a iniciativa e responsabilidade individual. 

(     )  2- O clima interno da organização estimula que as pessoas estejam em continuo 

processo de aprendizagem no seu dia-a-dia de trabalho. 

(     )  3- O clima interno da organização estimula ideias novas e criativas. 

(     )  4- Na organização há um clima estimulante para que as pessoas realizem atividades, 

buscando se superar. 

(     )  5- Os processos de tomada de decisão são participativos e transparentes. 

(     )  6- No que se refere ao aspecto político, o regime que vigora na organização pode ser 

caracterizado como democrático. 

(     )  7- O Processo decisório na organização é descentralizado.  

(     )  8- A organização favorece a autonomia para tomar decisões. 

(     )  9- A organização conta com sistemas de gestão participativos que estimulam a 

iniciativa e ação das pessoas. 

(     )  10-A estratégia, missão, objetivos e metas da organização são claramente definidos. 

(     )  11-De modo geral, os empregados sabem o que devem fazer para colaborar com os 

objetivos da organização. 

(     )  12-As políticas e práticas de recursos humanos da organização estimulam o 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

(     )  13-As políticas e práticas da organização estimulam que as pessoas estejam sempre bem 

informadas e atualizadas. 

(     )  14-Os principais critérios para promoção são a competência e a produtividade da 

pessoa. 

(     )  15-Há um sistema de avaliação que permite diferenciar o bom e o mau desempenho. 

(     )  16-O sistema de remuneração da organização recompensa os atos de competência. 

(     )  17-As políticas e práticas de recursos humanos estimulam as pessoas a se preocuparem 

com a aprendizagem contínua. 

(     )  18-A organização é fortemente orientada para resultados. 

(     )  19-A organização equilibra adequadamente a preocupação com resultados financeiros, 

com as pessoas e com a inovação. 

(     )  20-A organização combina, de forma equilibrada, a utilização de tecnologias avançadas 

com a criatividade das pessoas. 

(     )  21-A tecnologia empregada favorece a interação entre pessoas e áreas. 

(     )  22-A organização admite a diversidade de comportamentos e respeita as diferenças 

individuais.  

(     )  23-O ambiente de trabalho facilita o relacionamento entre as pessoas, mesmo de níveis 

hierárquicos diferentes. 

 

Os itens abaixo descrevem políticas e praticas de gestão adotadas na organização em que 

você atua. Leia atentamente o conteúdo desses itens e avalie o quanto cada um deles 

descreve o que você pensa a respeito dessas políticas e praticas de gestão. Para responder 

este questionário escolha o ponto da escala abaixo que melhor descreve a sua opinião e 

registre o numero correspondente entre parênteses.   

Discordo 

Totalmente 

Concordo 

Totalmente 
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PARTE III – ESCALA DE COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

 

 

(1) discordo totalmente, (2) discordo, (3) nem discordo nem concordo, (4) concordo e  

(5) concordo totalmente. 

 (1) (2) (3)  (4) (5) 

1- Eu seria muito feliz em dedicar o resto de minha carreira 

nesta organização.  

     

2- Eu realmente sinto os problemas da organização como se 

fossem meus.  

     

3- Eu não sinto, em mim, um forte senso de integração com 

esta organização.  

     

4- Eu não me sinto emocionalmente vinculado a esta 

organização.  

     

5- Eu não me sinto como uma pessoa de casa nesta 

organização.  

     

6- Esta organização tem um imenso significado pessoal para 

mim.  

     

7- Na situação atual, ficar nesta organização é, na realidade, 

uma necessidade mais do que um desejo.  

     

8- Mesmo que eu quisesse, seria muito difícil para eu deixar 

esta organização agora.  

     

9- Se eu decidisse deixar esta organização agora, minha vida 

ficaria bastante desestruturada.  

     

10-  Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse esta 

organização.  

     

11-  Se eu já não tivesse dado tanto de mim nesta 

organização, eu poderia pensar em trabalhar num outro 

lugar.  

     

12- Uma das poucas consequências negativas de deixar esta 

organização seria a escassez de alternativas imediatas.  

     

13- Eu não sinto nenhuma obrigação de permanecer nesta 

organização.  

     

14- Mesmo se fosse vantagem para mim, sinto que não seria 

certo deixar esta organização agora.  

     

15- Eu me sentiria culpado se deixasse esta organização 

agora.  

     

16- Esta organização merece minha lealdade.       

17- Eu não deixaria esta organização agora, porque tenho 

uma obrigação moral com as pessoas daqui.  

     

18- Eu devo muito a esta organização.       

 

 

Marque com a resposta que melhor representa a sua realidade na empresa, no que diz 

respeito a sua relação com o seu trabalho.  


