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 RESUMO

O presente  estudo  tem  como  abordagem  central  o  comprometimento  organizacional.  Foi 

realizada uma pesquisa de caráter quantitativo e teve como base teórica os conceitos relativos 

ao comprometimento organizacional.  O comprometimento organizacional refere-se à forma 

como cada pessoa percebe a motivação de seu vínculo com a organização, que pode ser de 

cunho afetivo, que reflete um desejo, instrumental, que reflete uma necessidade ou normativo, 

que  reflete  uma obrigação. Apresentou,  significativos  conceitos  acerca  do  tema  e  de  sua 

importância para as organizações modernas. O principal objetivo foi caracterizar o grau de 

comprometimento  organizacional  dos  servidores  técnico-administrativos  do  CT  da  UFC, 

utilizando-se  o  modelo  de  conceitualização  dos  três  componentes  do  comprometimento 

organizacional,  afetivo,  instrumental  e  normativo,  proposto por Meyer e Allen (1991).  Os 

objetivos específicos foram alcançados e o trabalho também tentou colaborar de forma teórica 

para futuros trabalhos nesta área na UFC, claro que embora não seja uma pesquisa definitiva, 

é  muito  importante  que  outras  pesquisas  sejam  realizadas,  procurando  encontrar  novas 

contribuições do comprometimento organizacional para a gestão da UFC. A pesquisa aqui 

apresentada  abrange  um  universo  de  52  sujeitos,  com  dados  coletados  por  meio  de 

questionários devidamente preenchidos e devolvidos. Para a coleta dos dados, adotou-se o 

questionário composto por perguntas fechadas do tipo Likert e uma aberta, referente ao nível 

de  classificação.  A  análise  quantitativa  dos  dados  buscou  comparar  os  resultados  do 

comprometimento organizacional,  em suas três  dimensões,  de acordo com as informações 

demográficas/ocupacionais dos participantes.  A partir dos resultados, foi possível identificar 

no CT da UFC um significativo grau de comprometimento organizacional,  dentro dos três 

enfoques,  sendo que  o enfoque normativo  foi  aquele  que obteve a  maior  média  entre  os 

participantes da pesquisa, mostrando que para a maioria destes servidores existe o sentimento 

de obrigação de cumprir as normas e deveres, de internalizar os objetivos e os valores da 

organização.

Palavras  e  expressões-chave:  Comprometimento  Organizacional.  Administração  Pública. 

Gestão Pública. Gestão de Pessoas.



ABSTRACT

The  present  study  has  as  its  central  approach  organizational  commitment.  A survey  of 

quantitative  trait  was  performed  and  scored  as  a  theoretical  basis  concepts  related  to 

organizational commitment. Organizational commitment refers to how each person perceives 

the  motivation  of  his  relationship  with  the  organization,  which  can  be  affective  nature, 

reflecting a wish, instrumental, reflecting a need or normative, reflecting a must. Presented 

significant  concepts  of  the  topic  and its  importance  for  modern  organizations.  The  main 

objective  was  to  characterize  the  degree  of  organizational  commitment  of  technical  and 

administrative  staff  of  the  UFC  CT,  using  the  model  conceptualization  of  the  three 

components of organizational commitment, affective, instrumental and normative proposed 

by Meyer and Allen (1991). The specific objectives were achieved and the work also tried to 

work in a theoretical way for future work in this area in the UFC, although it is clear that no 

definitive research, it is very important that further research be undertaken, seeking to find 

new contributions of organizational commitment to the management of UFC. The research 

presented here covers a population of 52 subjects, with data collected by a duly completed 

and returned questionnaires.  To collect the data,  we adopted the questionnaire with closed 

Likert-type  questions  and  an  open,  relating  to  classification  level.  The  quantitative  data 

analysis  sought  to  compare  the  outcomes  of  organizational  commitment  in  its  three 

dimensions, according to the demographic / occupational information from participants. From 

the results,  it  was possible  to identify the CT UFC a significant  degree of organizational 

commitment within the three approaches, and the normative approach was one that had the 

highest average among the participants, showing that for most of these servers exist the sense 

of  obligation  to  meet  the standards  and duties,  to  internalize  the goals and values  of the 

organization.

Key  words  and  phrases:  Organizational  Commitment.  Public  Administration.  Public 

Management. People Management.
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1 INTRODUÇÃO

O atual cenário de rápidas transformações culturais, políticas, sociais e econômicas, 

muda o comportamento  das organizações  e  dos trabalhadores  de todo o mundo.  A lógica 

produtiva definitivamente ingressou na era da globalização, das avançadas tecnologias e dos 

novos perfis ocupacionais, tanto nas organizações públicas quanto das privadas.

Para Agrasso Neto (1999) as organizações estão mudando sua estratégia de administrar 

seus  membros,  ao  passarem  da  estratégia  baseada  na  obediência  para  uma  centrada  no 

comprometimento. O comprometimento mútuo vai além do contrato tradicional do trabalho.

O indivíduo se  torna  comprometido  com a  organização  e  seus  objetivos;  e  isso  é 

completado  pelo  comprometimento  adicional  do  empregador  em relação  ao  bem-estar  do 

colaborador. O comprometimento do indivíduo assume muitas formas, incluindo as iniciativas 

de melhoria da qualidade e aumento de produtividade. Ainda, segundo esse mesmo autor, em 

um  contexto  de  mútuo  comprometimento,  o  trabalho  é  tratado  como  recurso  a  ser 

desenvolvido.

Na  esfera  pública,  muito  do  que  se  tem  de  contribuição  acerca  do  tema 

comprometimento é resultado de variados estudos de caso em organizações desta natureza a 

partir  da  abordagem multidimensional  do  comprometimento.  Dentre  os  variados  tipos  de 

instituições públicas,  diversos autores tomaram como unidade de análise,  as universidades 

públicas, instituições que, segundo Moraes, Marques e Correia (1998) se caracterizam pelo 

conservadorismo,  principalmente  no  que  se  refere  às  políticas  de  gestão  de  pessoas, 

demonstrando resistência à adoção de medidas que incentivem a efetiva participação de seu 

pessoal técnico-administrativo nas decisões e maior autonomia no trabalho.

Nesse  contexto,  torna-se  importante  a  compreensão  acerca  do  indivíduo  e  das 

instituições públicas, fazendo-se uma reflexão mais profunda focalizando o servidor público, 

de modo a conhecer os determinantes do comprometimento com a finalidade de contribuir 

para as relações de trabalho. Os estudos sobre o comprometimento do trabalhador com as 

organizações  incluem-se  no  rol  das  pesquisas  que  buscam identificar  e  compreender  que 

fatores  pessoais  definem o  comportamento  humano  no  trabalho.  O  comprometimento  na 

organização  apresenta-se,  atualmente  como  uma  vantagem  competitiva,  visto  que  na 

permanente busca pela qualidade e eficiência, as organizações necessitam da identificação e 

do interesse dos indivíduos pelo trabalho.
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Para enfrentar os desafios do atual contexto organizacional, torna-se fundamental que 

as pessoas que atuam nas organizações estejam de fato comprometidas com a organização e 

com seus objetivos.

Neste sentido, é necessário que as organizações conheçam como se encontra o nível de 

comprometimento dos seus integrantes e identifique as categorias de inclinações profissionais, 

formadas  pela  definição  do próprio auto-conceito,  da  área de  maior  importância  para um 

indivíduo, dos seus valores, que ele prioriza e de que não abre mão (SCHEIN, 1996).

Atualmente, as organizações estão passando por contínuos ciclos de mudanças devido 

à  necessidade  de  sobrevivência  no  mercado  de  trabalho  que  cada  vez  torna-se  mais 

competitivo. Independente do tipo de mudança que a empresa possa enfrentar sejam elas de 

caráter  social,  econômico,  político  ou  cultural;  é  indispensável  que  a  organização  tenha 

flexibilidade e saiba lidar com cada uma destas mudanças.

Para  tanto,  é  necessário  estar  fortalecida  em  todos  os  sentidos,  dando  grande 

importância ao seu ambiente organizacional e aos processos sociais que ocorrem dentro dela. 

Tomando por base esse contexto, observa-se que a globalização fez com que as organizações 

procurassem ter recursos humanos mais satisfeitos e comprometidos com seu ambiente de 

trabalho,  para  que  pudessem  chegar  à  consequência  de  um melhor  desempenho  para  as 

mesmas.

A mudança sempre fez parte da humanidade, mas o que parece assustar a todos é a 

velocidade com a qual ela vem ocorrendo, principalmente em função do avanço tecnológico e 

da globalização. As transformações no panorama mundial abrangem também o cenário das 

organizações, ocasionando alterações significativas.

As  organizações  públicas  também  não  escapam  da  necessidade  de  promover 

modificações. A sociedade demonstra cada vez mais exigência em relação aos serviços e à 

administração  estatal.  Para  corresponder  a  essa  expectativa,  o  setor  público  tem adotado 

alguns norteadores utilizados por empresas privadas, com as devidas adaptações, tendo em 

vista o alcance de melhorias contínuas e o atendimento eficiente das demandas.

Parte dessas transformações pode ser perceptível pela sociedade por meio da atuação 

dos  servidores  públicos.  Esse  é  um dos pontos  em relação  ao  qual  é  possível  associar  a 

imagem do serviço público e a do servidor público. Considerando que serviço público é, de 

maneira  geral,  aquele  que  a  administração  pública  presta  à  sociedade,  uma  vez  que  o 

reconhece  como  essencial  para  a  sobrevivência  do  grupo  social  e  do  próprio  Estado, 
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podendo-se afirmar que o servidor público é o mediador entre a administração pública e a 

sociedade.

A dinâmica mundial acelerada das transformações sociais, demográficas, culturais e 

tecnológicas  que  presenciamos  promove  um  denso  impacto  nos  ambientes  de  trabalho, 

criando  a  necessidade  de  novos  formatos  organizacionais  e  gerando  novas  expectativas, 

demandas e atitudes da força de trabalho. Essas alterações fazem com que os ambientes de 

trabalho  fiquem  instáveis,  requerendo  um  maior  investimento  no  ajuste  contínuo  das 

organizações e maior capacidade de previsão de mudanças, que por sua vez transformam a 

tecnologia,  competitividade,  flexibilidade  e  modernidade  em  questões  centrais  e 

determinantes  à  sobrevivência  do  negócio  e  da  própria  organização.  As  inovações 

tecnológicas  podem se  frustrar  ou  perder  força  caso  a  organização  não  disponha  de  um 

patrimônio  humano  efetivamente  comprometido  e  que  nele  encontre  condições  de 

auto-realização ou crescimento (BASTOS, 1993).

Partindo-se  desta  lógica  mundial,  torna-se  imprescindível  implementar  novas 

adaptações  e  ajustes  às  constantes  mudanças  na  dinâmica  organizacional  moderna, 

principalmente, nas relações existentes no mundo do trabalho, com o intuito de proporcionar, 

para  os  envolvidos  nesta  parceria,  reciprocidade  nas  trocas,  quer  seja  pelo  lado  da 

organização, a exemplo dos incrementos da produção; melhores desempenhos; resultados e 

maior eficácia no atendimento das demandas sociais; quer seja por parte dos trabalhadores, 

por meio da melhoria da qualidade de vida; oportunidades de crescimento e desenvolvimento; 

incentivos financeiros e satisfação pessoal-profissional dos envolvidos, visando a equacionar 

os conflitos existentes neste campo.

Com a intenção de entender  o novo momento  que envolve o serviço e  o servidor 

público,  bem  como  a  nova  administração  pública  e  as  reformas  administrativas 

implementadas, surge a importância de uma reflexão mais profunda que focalize o servidor 

público. Este elemento humano em torno do qual se reorganizam as instituições estatais de 

modo a conhecer o seu perfil, nível, natureza e determinantes do comprometimento.

Neste sentido, as organizações têm sido levadas a uma revisão constante das teorias e 

de  suas  práticas  gerenciais,  assim  como  do  comportamento  e  das  relações  com  seus 

trabalhadores,  buscando conhecer e entendê-los, a fim de obter maior comprometimento e 

melhor efetividade em seus processos produtivos. Essas mudanças se traduzem em alterações 
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importantes nos dois planos básicos que configuram o mundo do trabalho, a força de trabalho 

e as estruturas ou modelos de organização.

Considerando-se este complexo cenário, importante se torna a compreensão a respeito 

do  indivíduo  e  das  instituições  públicas.  Os  estudos  indicam  que  os  processos  de 

transformação da organização do trabalho tornam cada vez mais explícita a importância do 

elemento humano para a consumação dos objetivos organizacionais,  deixando de ser uma 

simples  peça  do  discurso  gerencial  e  passando  a  assumir  um  papel  concreto  nos  novos 

processos produtivos e estruturas organizacionais.

A  partir  deste  cenário,  entender  o  comprometimento  organizacional  se  torna  de 

fundamental  importância.  Embora  o  volume  de  pesquisas  nesta  área  esteja  em  franca 

expansão, ainda existem múltiplas questões em aberto.

O  presente  trabalho  sem  ter  a  pretensão  de  exaurir,  tentar  responder  de  forma 

definitiva ou achar respostas a todos os questionamentos  no que diz respeito a este tema, 

surge na perspectiva de analisar e a limitar o entendimento à percepção dos indivíduos sobre o 

comprometimento organizacional.

Com  isso,  este  estudo  pretende  aprofundar  esta  investigação,  através  da  seguinte 

questão de pesquisa: De que forma a análise das diferentes dimensões do comprometimento  

organizacional podem melhorar a qualidade do profissional e serviços públicos, segundo a  

percepção das diferentes categorias de servidores técnico-administrativos em educação do  

CT da UFC ?

De forma a tentar responder este questionamento,  a presente pesquisa concentra-se 

estrategicamente na investigação do comprometimento organizacional de forma a possibilitar 

uma  visão  dos  fatores  estruturais  e  institucionais  que  condicionam  o  comportamento 

administrativo  e  o  comprometimento  dos  servidores  técnico-administrativos  do  Centro  de 

Tecnologia  da  UFC.  Será  realizada  uma  análise  micro-organizacional,  sendo  o  locus  de 

investigação,  a instituição de ensino superior na qual trabalho. Assim, o presente trabalho 

buscará  contribuir  para este  amplo  e  complexo campo de estudo que se preocupa com a 

problemática comportamental e as relações entre indivíduo, organização e trabalho.

Este trabalho tem como intuito oferecer algumas contribuições a respeito da relação 

existente entre a organização e o indivíduo, fornecendo dados quantitativos e qualitativos para 

o entendimento destes vínculos. Para isso, será discutida a questão histórica das formas de 

gestão  do  aparelho  estatal,  para  pontuar  aspectos  relevantes  das  reformas  administrativas 
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brasileiras,  analisando  o  comprometimento  organizacional  do  servidor  público  do  quadro 

efetivo do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará.

O  interesse  pelo  objeto  da  presente  investigação  teve  sua  origem  no  fato  de  as 

instituições públicas serem vistas como ineficientes, ineficazes e retrógradas, bem como seus 

servidores serem vistos como preguiçosos, indolentes, negligentes e apáticos. Por isso, estudar 

o Comprometimento Organizacional dos servidores do CT da UFC tornou-se, uma temática 

rica e útil que despertou a curiosidade deste autor.

A  partir  deste  cenário,  ampliar  a  compreensão  sobre  o  comprometimento 

organizacional  se  faz  necessário  à  proporção  que  possibilita  entender  a  natureza  do 

relacionamento  do  indivíduo  com a  organização,  assim como os  motivos  que  o  levam a 

continuar como parte integrante de determinada organização.

Este trabalho também poderá contribuir para esta instituição, no que diz respeito ao 

diagnóstico  e  desenvolvimento  da  política  de  recursos  humanos,  visto  que  através  da 

conquista  do  comprometimento,  a  UFC  poderá  obter  melhores  índices  de  desempenho, 

engajamento  e  produtividade,  assim como diminuir  níveis  de  absenteísmo e  rotatividade; 

oferecendo em contrapartida,  para os seus funcionários, alcançar o sucesso, crescimento e 

desenvolvimento profissional, bem como a felicidade e bem-estar pessoal.

O local desta investigação deveu-se ao fato de que este autor é servidor do Centro de 

Tecnologia, há oito anos, exercendo a função de secretário da coordenação do Programa de 

Pós-Graduação  em  Engenharia  e  Ciência  de  Materiais  e  compartilhando  com os  demais 

servidores o cotidiano de trabalho, com as diversas atribuições, deveres e responsabilidades. 

Com este relativo período de tempo e convivência,  diversas manifestações curiosas foram 

indagadas  e  observadas  a  respeito  do  comportamento  dos  servidores  e  da  cultura 

organizacional;  percepção  do  trabalho  e  competência  para  realizá-lo;  vínculos  e 

comprometimento com o serviço público e relacionamento com chefias e colegas.

A partir destas diversas observações e inquietações, a possibilidade de se estudar o 

comprometimento organizacional foi concretizada pela chance dada pela instituição de cursar 

o Mestrado em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior.

O motivo de interesse de estudar o serviço e o servidor público se deve pelo fato de 

este autor ter toda a sua vida profissional e estudantil na área pública, desde o ensino básico 

até o superior; cursando Ciências Econômicas, na graduação e na pós-graduação em nível de 

especialização  em  Gestão  Universitária  nesta  instituição  federal  de  ensino  superior. 
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Convivendo muitos anos no setor público e em virtude das inquietações e curiosidades sobre 

este  assunto,  e  também  por  discordar  do  eterno  estigma  que  o  servidor  público  carrega 

consigo de ser tratado como indolente, descomprometido e acomodado, resolvemos abordar o 

tema numa perspectiva científica.

Portanto,  em  face  do  exposto  e  da  significativa  relevância  para  a  comunidade 

universitária,  o  presente  trabalho  possibilitará  trazer  respostas  importantes  e  até  então 

desconhecidas  a  respeito  do  comportamento  e  comprometimento  organizacional  dos 

servidores em uma instituição pública de ensino superior, em nível federal.

Tendo-se  como ponto  de  partida  a  necessidade  de  se  conhecer  um pouco  mais  o 

comportamento  dos  servidores  públicos;  de  modo  especial  os  servidores  técnico- 

administrativos  do  CT  da  UFC,  propõe-se  com  esta  pesquisa  caracterizar  o  grau  de 

comprometimento  organizacional  destes  servidores,  utilizando-se  o  modelo  de 

conceitualização  dos  três  componentes  do  comprometimento  organizacional,  afetivo, 

instrumental e normativo, proposto por Meyer e Allen (1991).

A pesquisa tem ainda como objetivos específicos: a) caracterizar o perfil demográfico 

dos servidores técnico-administrativos do CT da UFC; b) conhecer as diferentes dimensões de 

comprometimento  organizacional  (afetiva,  instrumental  e  normativa)  entre  os  servidores 

técnico-administrativos  do  CT da  UFC;  c)  identificar  o  comprometimento  organizacional 

predominante no grupo de técnico-administrativos, conforme o modelo de conceitualização 

dos três componentes e d) caracterizar os grupos de técnico-administrativos de acordo com as 

dimensões do comprometimento organizacional e as características demográficas.

O instrumento utilizado para mensurar as variáveis envolvidas nesta pesquisa foi um 

questionário  contendo  diversos  itens  fechados,  do  tipo  Likert,  visando  a  investigar,  a 

intensidade  e  a  natureza  predominante  do  comprometimento.  Também  abordará  questões 

relacionadas a aspectos pessoais, funcionais, organizacionais e ocupacionais.

O questionário de coleta de dados empíricos se encontra estruturado em duas partes, 

sendo que a primeira questiona a vida do servidor do CT da UFC, ou seja, são referentes aos 

dados pessoais  e  funcionais;  já  a  segunda parte  procura  conhecer  e  analisar  a  relação  de 

trabalho  do  servidor  técnico-administrativo  do  CT  da  UFC,  enfocando  o  nível  de 

comprometimento organizacional  em suas diferentes  dimensões,  de acordo com o modelo 

proposto neste estudo.
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Com o intuito de implementar os procedimentos de análise estatística, como o cálculo 

de frequência das variáveis,  medidas de tendência central  e de dispersão,  será utilizado o 

pacote estatístico GNU PSPP do LINUX. Este programa é um substituto gratuito para o SPSS 

e se assemelha muito a este,  com algumas poucas exceções.  O PSPP é um software para 

análises estatísticas sobre matrizes de dados. O seu uso permite gerar relatórios tabulados, 

normalmente  utilizados  na  realização  de  análises  descritivas  e  inferências  a  respeito  de 

correlações entre variáveis. 

Para  atingir  os  objetivos  propostos,  o  presente  trabalho  se  estruturou  em  cinco 

capítulos específicos. No primeiro capítulo tem-se a introdução do trabalho, delineando como 

será estruturada a pesquisa em seus diversos capítulos.

No segundo capítulo, sob o título A Gestão Pública no Cenário Globalizado, trata-se 

do conceito  e  das  relações  entre  Estado e  sociedade,  fazendo uma discussão às  reformas 

administrativas  vivenciadas  pelo  Estado  brasileiro,  em  particular  a  Reforma  Gerencial. 

Aborda  as  três  formas  de  administrar  o  Estado,  a  Administração  Patrimonialista,  Pública 

Burocrática e Gerencial.

Também será abordada a administração pública e o Estado no contexto da política 

neoliberal; a importância da qualidade do serviço público para a sociedade; o servidor público 

e  sua profissionalização como fator  de melhoria  para  o desenvolvimento  das  instituições, 

aliado à gestão de pessoas.

No terceiro capítulo será discutida a importância do comprometimento nas instituições 

públicas como fator de melhoria no desempenho e produtividade; e também discorrerá sobre o 

comprometimento,  objetivando esclarecer  a imprecisão  e a multiplicidade de conceitos  de 

comprometimento no trabalho, importância e histórico do comprometimento. Comenta, ainda, 

as diferentes abordagens e relações entre indivíduos, organizações e os vínculos do trabalho 

no contexto da administração pública, dentro dos vários focos indicados, e em particular o 

organizacional,  assim  como  apresenta  informações  sobre  os  vários  enfoques  do 

comprometimento organizacional.

Neste sentido,  este capítulo foi elaborado com o intuito de esclarecer  os principais 

conceitos  e  pesquisas  que  envolveram  o  construto,  a  fim  de  dar  alicerce  para  o  estudo 

empírico, constituído de grande importância para a compreensão do comportamento humano 

nas organizações. Acredita-se que a compreensão de elevados níveis de comprometimento, 
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levam as instituições a níveis desejados de competitividade e satisfação dos trabalhadores, 

bem como favorece o entendimento de que os objetivos organizacionais devem ser atingidos.

O  quarto  capítulo  cujo  título  é  Desenvolvimento  do  Estudo  e  sua  Metodologia, 

abordará o delineamento desta pesquisa,  as questões a serem investigadas e as estratégias 

metodológicas,  que servirão de orientação e guia para a execução dos objetivos  traçados. 

Neste capítulo, o trabalho tratará do método utilizado, instrumento e meios de pesquisa, bem 

como dos procedimentos usados para a apuração e mensuração dos dados obtidos.

No  quinto  capítulo,  serão  apresentados  os  resultados  da  pesquisa  empírica, 

apresentando inicialmente uma análise descritiva das variáveis pessoais, funcionais, obtidas a 

partir do posicionamento dos respondentes.

A  partir  do  exposto,  este  estudo  buscará  apresentar  e  discutir  os  resultados  do 

comprometimento do servidor técnico-administrativo do Centro de Tecnologia da UFC, por 

meio  de  uma  análise  ampla  do  perfil  e  do  comportamento  destes  servidores,  tentando 

demonstrar os caminhos que levam ao compromisso e ao descompromisso neste Centro, a fim 

de  que  esta  instituição  de  ensino  venha  a  tomar  decisões  com  relação  dos  resultados 

encontrados.  Apresentará  por  fim,  recomendações  e  sugestões  para  o  direcionamento  das 

políticas  institucionais  e  de  pessoal,  bem  como  para  os  programas  de  gestão  e  de 

desenvolvimento das pessoas, almejando estrategicamente, apresentar um diagnóstico rico e 

autêntico  do  vínculo  do  servidor  com  a  organização  a  qual  trabalho  e  também  sendo 

retomados os objetivos, assim como as limitações da pesquisa e sugestões para investigações 

futuras.
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2 A GESTÃO PÚBLICA NO CENÁRIO GLOBALIZADO

2.1 A gestão pública e o comprometimento organizacional

O aumento acelerado das transformações tecnológicas, das mudanças dos  padrões de 

gestão  e  do  ambiente  de  trabalho  fizeram  surgir  novos  modelos  de  produção,  formatos 

organizacionais mais flexíveis e competitivos para se ajustarem a novos  paradigmas. 

Diversas são as transformações oriundas da intensa globalização, cujas repercussões 

proporcionam  transformações  significativas  nos  âmbitos  social,  demográfico,  cultural  e 

tecnológico, que por sua vez, produzem considerável impacto no ambiente de trabalho.  Tais 

mudanças geram novas necessidades de modelos de gestão, na esfera das organizações com 

novas expectativas,  demandas e atitudes  no que se refere à força de  trabalho (BASTOS, 

1993).  

Esse novo contexto, produz uma mudança na maneira como as organizações deverão 

lidar  com seu  patrimônio  humano,  uma  vez  que  a  atração  e  a  retenção  de  profissionais 

altamente  competentes  tornam-se  quase  que  uma  exigência  para  a  prosperidade  da 

organização,  nesse  ambiente  de  grande  instabilidade  e  concorrência,  em  que  as 

palavras-chaves para o sucesso são qualidade e produtividade (BASTOS, 1993). 

Novas  práticas  organizacionais  emergem  e  o  relacionamento  entre  indivíduo, 

organização e comunidade sofre substanciais mudanças (CHANLAT, 2007). Com isso, nesse 

novo modelo de processo produtivo com grandes transformações, as organizações públicas e 

privadas devem passar por grandes ajustes estruturais. 

Segundo  Nogueira  (2005,  p.  123)  “a  inovação  tecnológica  também  pressiona 

fortemente  a  gestão  pública”,  proporcionando  argumentos  para  que  se  obtenha  a 

modernização de seus  processos administrativos. 

As instituições públicas fazem parte desse paradigma dinâmico, tendo como função 

servir  à  sociedade,  oferecendo  serviços  com eficiência  e  eficácia,  por  isso devem buscar 

constantemente qualidade nos serviços, pois são espaços de informação e prestação de serviço 

(REED, 1998). Nessa perspectiva o serviço público deve mudar a imagem negativa, de que 

existe  um grau de desinteresse e de mau atendimento por parte do funcionalismo.  Assim, 

existe uma generalizada desconfiança com o próprio Estado e sua aparente ineficácia para 

prestar serviços  públicos. 

O amadurecimento da gestão pública, com a introdução de novos modelos de gestão, 

atinge o servidor público diretamente, visto que este é impelido a alterar seus conceitos, suas 
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crenças e seus valores. É cada vez mais necessária a mudança de atitude do servidor no que 

tange  ao  seu  papel  de  servir  publicamente.  Desse  modo,  cabe  às  organizações  públicas, 

objetivando  a manutenção  de seus  serviços,  colocarem em local  de destaque a  gestão  de 

pessoas como parte estratégica na busca de desenvolvimento social  (FERRAZ e ROCHA, 

2011). 

Nye  Jr.  (2007)  reforça  esse  argumento  ao  afirmar  que  a  confiança  pública  nos 

governos ocidentais vem declinando a cada ano. Como diz Nogueira (2005, p. 121), embora 

não concordando com as críticas à ineficácia do Estado, diz que “nas últimas décadas cresceu 

muito a insatisfação social com a gestão pública. Grande parte dessa insatisfação deriva da má 

qualidade efetiva de alguns serviços públicos.” 

Dessa  forma,  criou-se  um  ciclo  em  que  os  cidadãos  não  acreditam  nos  serviços 

públicos e a internalização de valores negativos com relação a servidores. Isto torna de certa 

forma, alguns bons servidores vítimas dessas insatisfações generalizadas. Nesse contexto, as 

organizações públicas necessitam de funcionários eficientes, com habilidades para atuar em 

equipe e comprometido com os objetivos propostos pela organização. 

Existe pouca concordância quanto ao significado do termo comprometimento e por 

isso várias abordagens sobre o tema, assim como diferentes propostas de mensuração.  As 

pesquisas sobre comprometimento organizacional pretendem buscar melhores condições de 

trabalho,  a  manutenção  de  profissionais  eficientes,  dinâmicos  e  investigar  os  fatores  que 

vinculam os indivíduos às organizações (RICCO, 1998).  

Segundo Borges-Andrade et al. (1990), os estudos sobre este tema são importantes, no 

sentido  de  proporcionar  compreensões  importantes  sobre  o  desempenho  no  trabalho, 

absenteísmo e rotatividade. As organizações públicas, mesmo fazendo parte do atual contexto 

de  uma  economia  liberal  e  globalizada,  devem  proporcionar  um  retorno  de  qualidade  à 

sociedade. 

É exatamente em um momento como este, com as organizações públicas fortemente 

expostas a pressões por qualidade e competitividade, que as  mesmas passam a necessitar de 

funcionários comprometidos com os valores e objetivos propostos pela organização. 

Vale destacar, que a capacidade de mobilizar pessoas é fundamental para o êxito dos 

processos de mudança (RUAS, 2004).  

Assim,  deve  haver  o  efetivo  comprometimento  dos  funcionários  com os  serviços 

públicos  prestados.  Consequência  do  projeto  neoliberal  ou  não,  as  organizações  públicas 
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precisaram corresponder às exigências do cidadão ativo e participante. Com isso, os estudos 

sobre comprometimento mostram  direcionamentos dos aspectos comportamentais, sejam eles 

manifestados em  empresas públicas ou em empresas privadas. 

A hegemonia neoliberal ganha força com Margareth Thatcher, na Inglaterra, em 1979; 

Ronald Reagan, nos EUA, em 1980, e Helmut Khol, na Alemanha, em 1982. Diversos outros 

países,  com os  seus  partidos  de  direita,  vinculados  à  concepção  neoliberal,  assumiram o 

poder, a partir  da década de 1980 Os países latino-americanos (o México com Salinas;  a 

Argentina com Menem; a Venezuela com Perez, o Peru com Fujimori; e o Brasil com Collor), 

asiáticos e africanos, aderiram à nova orientação político-ideológica. O pensamento neoliberal 

marcou  o  ingresso  intervencionista  do  Estado  na  economia  e  instaurou  o  processo  de 

privatização e desregulamentação estatal que favoreceu a atuação empresarial,  estimulando 

seus investimentos e, em consequência, o crescimento econômico (CAVALCANTI, 2011).

Assim neste cenário altamente neoliberal e globalizado Tamayo (2005) ressalta que o 

vínculo  de  qualquer  profissional  com  sua  organização  é  complexo  e  multidimensional, 

abrangendo as relações de trabalho e as interações sociais no ambiente  organizacional. 

O  comprometimento  assume  uma  importância  ainda  maior,  quando  se  reveste  de 

aspectos  que  atendam  tanto  aos  interesses  das  organizações  quanto  aos  interesses  dos 

indivíduos,  pois  funcionários  comprometidos  são  mais  produtivos  e  a  falta  de 

comprometimento  pode  significar  pouca  perspectiva  de  transformar  o  trabalho  em  um 

instrumento de auto–realização (ROCHA e BASTOS 1999).

2.2 O Estado e a política Neoliberal

Para  Paula  (2005)  a  cultura  do  empreendedorismo  é  o  que  dá  sustentação  a  este 

movimento gerencialista no setor público, buscando garantir a eficiência e competitividade 

máximos. O movimento foi fruto do  capitalismo flexível provindo das últimas décadas, com 

origem na Inglaterra e nos Estados Unidos, se espalhando na Europa, América Latina e no 

Brasil,  ganhando força após 1990.  

A reforma gerencial do Estado teve seu foco em duas grandes dimensões, a dimensão 

cultural;  buscando  transformar  a  cultura  burocrática  vigente  na  época  em  uma  cultura 

gerencial e a dimensão gestão; uma nova forma de trazer ideias e práticas que deram certo no 

setor privado, para o setor  público de forma adaptada.
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A década de 1990, no Brasil, contemplou instigante debate envolvendo o desenho do 

Estado  e  as  reformas  administrativas  englobando  a  estrutura  burocrática  brasileira.  A 

ideologia liberal conhecia seu  apogeu. Não foi por acaso que as reformas administrativas que 

contemplaram organizações públicas e a busca por flexibilidade nos modelos de gestão foram 

associadas a esse movimento de escala global. 

O discurso liberal  afirmava  que  o  Estado era  engessado e  ineficaz.  Estudiosos  da 

Administração  Pública,  como Bresser  Pereira  (1997) defendem a mudança  de  estratégias, 

prioridades, atitudes e comportamentos dos modelos organizacionais vigentes, objetivando a 

sua maior  eficiência  e  humanização.  O Estado brasileiro,  na primeira  gestão do Governo 

Fernando  Henrique  Cardoso  (1994-1998)  passou  por  amplas   reformas   que   buscaram 

estabelecer  novos  paradigmas  administrativos (ABRUCIO, 2007). 

A justificativa para tais mudanças apontava a necessidade de o Estado buscar mais 

eficiência administrativa, a partir do que se convencionou chamar de “gerencialismo público”. 

Como consequência desse processo, de acordo com Souza (2007, p.78), “a eficiência passou a 

ser vista  como principal objetivo de qualquer política pública aliada à importância do fator 

credibilidade  e  à  delegação  das  políticas  públicas  para  instituições  com   independência 

política”.  

Nogueira  (2004)  afirma  que  a  reforma  do  Estado  brasileiro  foi  concebida  para 

promover  um  incremento  significativo  do  desempenho  estatal  mediante  a  introdução  de 

formas  inovadoras  de  gestão  e  de  iniciativas  destinadas  a  quebrar  as  amarras  do modelo 

burocrático,  para  descentralizar  os  controles  gerenciais,  flexibilizar  normas,  estruturas  e 

procedimentos. Ainda para ele, a reforma era vendida como a única saída para o Estado frente 

às  adequações exigidas pela economia globalizada.  

Sendo assim, o comportamento, a qualificação e principalmente o  comprometimento 

das pessoas que atuam na esfera pública reflete consideravelmente na qualidade dos serviços 

prestados. É grande a  relevância do assunto.

Diante da rigidez burocrática, característica das organizações públicas, o estudo das 

causas  e  consequências  da  identificação  do  comprometimento  organizacional  no  setor 

público, adquire importância singular como um elemento de transformação interna capaz de 

produzir fatores de intervenção e compreensão da realidade. 

Saraiva (2002) afirma que as relações de mando e subordinação, a impessoalidade das 

normas  e  a  desvalorização  do  servidor  são  referências  na  acomodação  de  interesses 
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característicos  da  maior  parte  das  organizações  públicas.  Como consequência,  observa-se 

desestímulo,  sentimento  de  estabilidade  e  resistência  a  mudanças,  aliados  à  falta  de 

preocupação com resultados.

Com o intuito de abordar este capítulo como parte do trabalho foram feitas diversas 

leituras sobre administração e gestão pública. Será feita uma abordagem das reformas e dos 

modelos de gestão pública como a Administração Patrimonialista, Burocrática e Gerencial, 

com maior  destaque  para  esta  última  no contexto  nacional  com suas  implicações  para  o 

servidor e administração pública. Também será abordado a questão da gestão de pessoas e 

servidores públicos no contexto da gestão governamental, apresentando aqui a importância do 

fator humano na administração pública e o seu interesse legítimo de servir à sociedade, com 

seus atributos, competências e habilidades.

 
2.3 Administração Pública

Conceituar o que é administração pública não é uma tarefa das mais fáceis, tendo em 

vista as consideráveis transformações ocorridas nos elementos constitutivos desse conceito 

com o decorrer do tempo. No entanto, para a devida compreensão desse termo, é necessário 

recorrer aos modelos e seus diferentes tipos de gestão. 

As reformas administrativas pelas quais passou o Estado no âmbito mundial foram 

cruciais para definir os elementos, características e especificidades que compõe cada modelo a 

ser analisado. O grande objetivo das reformas administrativas sempre teve como um dos focos 

a superação das dificuldades gerenciais encontradas no setor público, almejando proporcionar 

maior capacidade de gestão e governabilidade às organizações, além de ampliar a governança 

quanto à implementação de políticas públicas (FADUL e SILVA, 2005).  

A administração pública no Brasil passou por diversas modificações desde o período 

colonial.  Em  cada  governo,  novas  propostas  surgiram,  representando  tentativas  de 

institucionalizar  novas  formas  de  administração.  Esses  movimentos  reformistas  foram 

denominados  de diversas  maneiras,  dentre  elas,  podemos  citar  as  denominações  ‘reforma 

administrativa’,  ‘modernização’,  ‘reforma do aparelho do Estado’, ou, apenas, ‘reforma do 

Estado’ (FADUL e SILVA, 2008).

2.3.1 Formas de administrar o estado
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Segundo Pacheco (2002), partindo-se de uma perspectiva histórica, verifica-se que a 

administração pública brasileira evoluiu por meio das reformas do aparelho do Estado, através 

de  três  modelos  básicos,  ou  formas  de  administrar  o  Estado;  a  Administração  Pública 

Patrimonialista;  a Administração Pública Burocrática e a Administração Pública Gerencial. 

Estas três formas se sucedem e complementam no tempo, sem que qualquer uma delas seja 

inteiramente abandonada. Não se trata simplesmente de descartá-las, mas sim de considerar os 

aspectos  em  que  estão  superadas  e  as  características  que  ainda  se  mantêm  válidas  e 

conjunturalmente funcionais, como formas de garantir efetividade à administração pública. 

2.3.1.1 Administração Patrimonialista

 De  acordo  com  alguns  autores,  a  administração  pública  no  Brasil  deve  ser 

compreendida,  em primeiro lugar, a partir  das suas heranças  patrimonialistas  (MARTINS, 

1995). Na administração patrimonialista, que caracterizou as monarquias absolutistas, na qual 

o patrimônio público e o privado eram confundidos, o Estado era percebido como propriedade 

do rei. Práticas maléficas para grande parte da sociedade como o nepotismo, o empreguismo e 

a  corrupção  eram  tidos  como  normas  e  regras  gerias.  Expressava-se  neste  modelo  de 

administrar a vontade única do soberano. 

Esse legado político-cultural é baseado na histórica falta de uma divisão clara do poder 

público e da atividade privada, e na concepção de que o Estado tem como função atender os 

interesses  pessoais  e  servir  lealmente  aos  chefes  políticos,  em detrimento  da  qualidade  e 

eficiência dos serviços prestados ao público (NUNES, 1997).

O  aparelho  do  Estado,  dentro  do  modelo  patrimonialista,  é  entendido  como  uma 

extensão  do  palácio  do  soberano.  Esta  prática  é  típica  dos  Estados  que  antecederam  o 

capitalismo  industrial,  mais  particularmente  das  monarquias  absolutas,  e  sobrevive  nos 

regimes democráticos imperfeitos através do clientelismo (PINHO, 2001).

Na Administração Patrimonialista pressupõe-se que o patrimônio e a gestão sejam do 

Estado, contudo não chega a ser pública, na medida em que não visa ao principal interesse do 

Estado que alcançar o seu principal objetivo que é o interesse público. A “coisa pública” não 

era diferenciada da propriedade particular.

Como grande consequência, atos de corrupção e nepotismo são fortemente inerentes a 

esse forma de administração. Assim, a partir do momento em que começam a surgir com mais 

força o sistema capitalista e a democracia se tornando dominantes, o mercado e uma nova 
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forma de sociedade civil passam a se diferenciar do Estado. Com o desabrochar de um novo 

momento  histórico,  a  administração  patrimonialista  torna-se  maléfica  e  inaceitável, 

culminando com o surgimento de um novo modelo de gestão pública, a burocracia. 

Pacheco (2002) afirma ainda, que no patrimonialismo, os suseranos possuem “status” 

de nobreza real. Qualquer coisa que venha é sempre através dele, como doação, e essa prática 

atravessa os séculos. Neste sistema, a ideia de cidadania não é trabalhada e nem evolui, uma 

vez  que  o  Estado  é  concentrador,  ocasionado  sérios  prejuízos  a  sociedade  e  desvio  da 

finalidade pública. 

Trazendo estas práticas antissociais para o cenário nacional, e considerando-se que a 

colonização  do Brasil  foi  feita  pelos  portugueses,  e  com ela  determinados  traços  sociais, 

característicos e tradicionais daquela cultura de governo real, torna-se relevante comentar que 

o  Estado  em  Portugal  foi,  durante  muito  tempo,  o  mais  perfeito  exemplo  de  sociedade 

tradicional, visto que enquanto outros países da Europa estavam assentados no feudalismo, 

Portugal já se diferenciava no regime patrimonialista e precocemente absolutista. 

Os demais países migraram dessa forma de domínio para o feudalismo, ou conjugando 

os  dois,  e  depois  passaram para  o  capitalismo,  enquanto  Portugal  ficou  estagnado  nesse 

Estado Patrimonialista. Daí originaram-se os traços históricos e cultuais que caracterizaram a 

administração  pública  brasileira  (PINHO, 2001).  No período  monárquico,  o  privilégio  de 

alguns escolhidos era o maior norteador das relações sociais. (COSTA, 2008).

Neste contexto, com a colonização do Brasil por Portugal e instalação da Monarquia e 

seus elementos de filosofia centralizadora, regulamentadora e controladora, surgia o primeiro 

estilo de gestão no país, o patrimonialismo. Assim, esta forma de administrar pressupõe-se 

que o patrimônio e a gestão sejam do Estado, porém não pública, tendo em vista que não visa 

ao interesse público e coletivo. 

Existe uma confusão entre o patrimônio privado do príncipe e seus súditos, com o 

patrimônio público, o que significa uma situação em que não há distinção clara entre o que é 

público e privado, o que é do reino e o que é do governante, o que é de todos e o que é do  

monarca. 

A  partir  destes  diversos  princípios  elencados  que  norteiam  a  administração 

patrimonialista corroendo, prejudicando e que maculam a boa relação que deve haver entre 

Estado e sociedade como um todo, originaram-se diversas características e traços históricos, 
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políticos e cultuais marcantes que permanecem até hoje, na sociedade,  e na administração 

pública e privada brasileira. 

2.3.1.2 Administração Burocrática

Como forma de coibir  os abusos dos monarcas,  desrespeito às leis  e modernizar a 

gestão pública, surge a administração burocrática clássica. Este novo modelo de gestão foi 

adotado porque era uma alternativa muito superior à administração patrimonialista do Estado, 

porque era a melhor forma de reduzir o empreguismo, o nepotismo e a corrupção nos Estados.

Segundo esta  teoria,  passa-se a  vigorar  o  império  da  lei,  sendo que o funcionário 

público estatal deveria ser regido pela competência, pela meritocracia e não a posse do cargo, 

como funcionava anos atrás, no regime patrimonialista, em que cabia ao servidor negociá-lo 

(PACHECO, 2002). 

O  modelo  burocrático  foi  historicamente  adotado  em  substituição  ao  modelo  de 

administração patrimonialista, que predominou a partir das monarquias absolutistas europeias. 

Ao  procurar  uma  diferenciação  entre  o  público  e  o  privado,  o  modelo  de  administração 

burocrático  utilizou-se  de  uma  lógica  racional-legal  e  separou  a  esfera  política  dos 

administradores públicos (ABRUCIO, 2006).

          Corroborando com o autor acima, Costa (2008) enfatiza que com o passar do tempo,  

nos  países  europeus,  adotaram-se  novas  formas  de  administração  mais  impessoais  e 

burocráticas.  A administração burocrática surgia como uma forma de retirar a intervenção 

direta  do  Estado,  a  fim  de  possibilitar  o  desenvolvimento  do  capitalismo  industrial,  que 

preconizava  a  separação  entre  mercado  e  Estado.  Antes  disso,  a  forma  burocrática  de 

administração pretendia destituir o patrimonialismo. A reforma administrativa do Estado foi a 

primeira tentativa de superação do patrimonialismo e representou a introdução de princípios 

burocráticos como centralização, impessoalidade, hierarquia e meritocracia.

Esta  nova  forma  de  administrar  o  Estado  com  pressupostos  de  burocratizar  a 

administração teve nas ideias de Max Weber (1947), o principal teórico preconizado como 

imortal  conhecedor do Estado Moderno, da história e das religiões. O termo burocracia,  é 

empregado por ele no sentido de gerar apego dos funcionários aos regulamentos e rotinas de 

uma instituição (LEITE, 2004). 

Neste  sentido  a  Teoria  da  Burocracia  pretendia  uma  organização  ideal, 

intencionalmente racional e muito eficiente, fundamentada nos princípios da lógica, da ordem 
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e da autoridade  legítima,   tudo isto  tendo o sentido de gerar  apego dos funcionários  aos 

regulamentos e rotinas de uma instituição. 

Também para  Leite  (2004) como ideias  gerais  defendidas  por  essa  teoria  existe  o 

controle  rígido  das  situações  de  rotina  das  organizações  que  devem  conduzir  à  máxima 

eficiência, desenvolve-se um tipo de administração racional-legal. Isso tudo com a finalidade 

de ocasionar as seguintes características e funcionamento orgânico das organizações; o caráter 

legal  das  normas  e  regulamentos;  o  caráter  formal  das  comunicações;  caráter  racional  e 

divisão do trabalho; rotinas, normas e procedimentos estandardizados; competência técnica e 

meritocrática;  especialização da administração que é separada da propriedade;  e  completa 

previsibilidade do funcionamento da organização. 

No que diz respeito à gestão de pessoas, constituem os princípios orientadores do seu 

desenvolvimento  a  profissionalização  dos  participantes,  a  ideia  de  carreira,  a  hierarquia 

funcional ou de autoridade,  a impessoalidade,  o formalismo, em síntese, o poder racional- 

legal. Passa a vigorar o império da lei, sendo que o funcionário estatal deveria ser regido pela 

competência,  pela  meritocracia  e  não  na  posse  do  cargo,  como  funcionava  no  regime 

patrimonialista, em que cabia ao servidor negociá-lo (BRESSER PEREIRA, 1997). 

Ainda  para  Pacheco  (2002)  a  qualidade  fundamental  da  administração  pública 

burocrática é a efetividade no controle rígido da gestão de pessoas, processos e materiais, a 

exemplo de conter os excessos e abusos. O seu principal equívoco é ser uma administração 

fechada,  intra-organizacional,  visto  que direcionam parte  substancial  das  atividades  e  dos 

recursos do Estado para o atendimento das necessidades técnicas da própria burocracia, como 

forma de perseguir a ineficiência dos processos, tornando-se, incapacitada de voltar-se para os 

serviços finalísticos, principal finalidade das políticas públicas. 

Outra  característica  fundamental  deste  modelo,  delineava-se  em uma desconfiança 

prévia dos administradores públicos e dos cidadãos que a eles dirigem demandas, pregando 

que constantemente seriam necessários controles rígidos dos processos, a fim de conter os 

privilégios,  a exemplo de tráfego de influências e demais assuntos que dizem respeito ao 

aparato estatal, como por exemplo, no concurso público e admissão de pessoal, nos processos 

de licitação, compras e armazenamento, no atendimento a demandas e, principalmente, nas 

atividades inerentes ao erário público. Por outro lado, o controle que era a garantia do poder 

do Estado, transforma-se na própria razão de ser do funcionário, como consequência, o Estado 
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volta-se para si mesmo, ou seja, para as atividades meio, perdendo a noção de sua missão 

básica, que é servir à sociedade (PACHECO, 2002). 

 O  diagnóstico  de  rigidez  e  ineficiência  da  máquina  administrativa  no  modelo 

burocrático apresenta diversos problemas históricos, o que ocasiona uma disfuncionalidade 

geral  do  Estado.  Este  modelo  rígido  se  caracterizava  pelo  centralismo  excessivo, 

administração  hierárquica  e  serviços  padronizados.  Configura-se,  como sendo  um Estado 

monopolista, centralizador e inchado. Os governos burocráticos se tornavam lentos, pesados e 

lineares por natureza, começavam a ficar, cada vez mais inadequados e ineficientes perante 

suas  próprias  ideologia  e  sociedade.  Assim,  começa  a  surgir  a  ineficiência  da  máquina 

administrativa (BRESSER PEREIRA, 1996).

Assim, a partir destes diagnósticos, logo se percebeu que se o modelo burocrático era 

uma maneira segura de administrar, não era uma forma eficiente. Isso porque não garantia 

nem um custo baixo para a administração pública e nem uma qualidade adequada dos serviços 

prestados ao público. Verificou-se que a administração burocrática é lenta, cara e pouco ou 

nada orientada para a cidadania. 

A disfuncionalidade do Estado, descrita por Bresser Pereira (1996), não está na atitude 

nem no comportamento dos servidores públicos. O mal se encontra nos próprios sistemas, nas 

estruturas, nas regras, nos procedimentos e nos modelos de gestão que inibem a capacidade 

criativa e emperram a máquina administrativa. O que é questionável na burocracia é que tudo 

resulta em ficar prisioneiro dos meios e não focar em alcançar resultados. Em virtude disto e 

das mudanças contínuas na sociedade, as premissas desse modelo foram questionadas e já não 

funcionam bem neste novo momento mundial.

Transformar  as  burocracias  públicas  em  governos  empreendedores,  produtivos  e 

eficientes tem uma relação estreita com o fenômeno mundial da globalização. Isso trouxe uma 

nova cisão de como se deve administrar o Estado, a sociedade e satisfazer suas demandas 

sociais.

Bresser Pereira (2006) cita outra característica de ineficácia do modelo burocrático, a 

falta de clareza dos objetivos organizacionais, porque não há uma percepção das necessidades 

do cidadão-cliente. 

Segundo coloca Bresser Pereira (1995) a reforma burocrática foi um grande avanço ao 

romper com o patrimonialismo e estabelecer as bases para o surgimento da administração 

profissional, contudo se caracterizou como reforma fora do tempo, em um momento em que o 
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desenvolvimento  tecnológico  tornava-se acelerado,  os modelos  de gestão e  as  abordagens 

contemporâneas  da  administração  pública  e  privada  tomavam  maior  escopo  e  o  Estado 

assumia papéis crescentes na área econômica e social.

Ainda como crítica a esta forma de administração Machado (2001) afirma que o mal 

desse  modelo  é  que  os  governos,  ao  se  fecharem em si  mesmos,  tornaram-se ineficazes, 

corporativos  e se afastaram das demandas dos cidadãos-cliente,  ficando no mundo inteiro 

como uma entidade à revelia, gerando no cidadão a sensação de grande distanciamento entre 

Estado e sociedade.

Neste sentido, este diagnóstico de ineficiência e rigidez e da máquina administrativa 

do  Estado  apresenta  uma  grande  lista  de  problemas  históricos,  ocasionando  uma 

disfuncionalidade geral do Estado.

De acordo com Pinho (2001) deve haver uma redefinição do Estado, no sentido de 

contestar  esta  disfuncionalidade,  uma  vez  que  as  boas  estruturas  burocráticas  têm  que 

continuar acontecendo. Só que agora, nesse contexto geral de crise, clama-se também por um 

Estado  mais  pró-ativo,  onde  se  busca  a  eficiência,  um  objetivo,  o  que  era  antes  uma 

característica apenas da empresa privada. Neste novo Estado deve acontecer uma redefinição 

em busca de eficiência e capacitação, tudo dentro de um contexto de redução do Estado que 

seja mais compacto, mais enxuto e mais eficiente.

A disfuncionalidade  mencionada  não  está  na  atitude  nem  no  comportamento  dos 

servidores públicos. O mal se encontra nos sistemas, nas estruturas, regras, procedimentos e 

nos  modelos  de  gestão  que  inibem a  capacidade  criativa  e  emperram a  máquina.  Como 

colocado  anteriormente,  tudo  resulta  em  ficar  prisioneiro  dos  meios  e  não  focados  em 

alcançar resultados. Face às mudanças contínuas e tempestivas, as premissas desse modelo 

estão sendo questionadas e já não funcionam mais como naquela ocasião (PINHO, 2001).

2.3.1.3 Administração Gerencial

Pacheco (2002), diz que o paradigma gerencial contemporâneo se fundamenta em um 

novo  perfil  para  as  organizações  públicas,  baseada  em  instituições  enxutas,  flexíveis, 

diferenciadas,  horizontalizadas  em  suas  estruturas,  descentralizadas,  criativas,  eficazes, 

interativas  que  trabalhem  em  parcerias,  voltadas  às  necessidades  do  cidadão-cliente,  em 

permanente evolução inovadoras e capazes de aprender e se adaptar rapidamente às novas 

formas de ação, quando as condições mudam. 
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Em virtude destes motivos apontados, clamou-se pelo surgimento de um outro tipo de 

administração  pública,  neste  caso  o  modelo  gerencial,  que  se  focaliza  no  interesse  da 

coletividade e com as demandas do cidadão-cliente e não com o aparato estatal (BRESSER 

PEREIRA, 1997). 

A partir da segunda metade do Século XX, o modelo de administração burocrático 

começou a perder sua força por causa da incapacidade de gerir um Estado cada vez mais 

complexo e caro. A influência da administração de empresas começou a se fazer presente no 

setor  público,  primeiramente  agregando  as  práticas  da  descentralização  de  poder  e 

flexibilização administrativa (BRESSER PEREIRA, 2006). 

Ainda para este autor, tanto o modelo de administração gerencial quanto o burocrático, 

deve se preocupar ainda com o combate ao nepotismo, ao empreguismo e à corrupção. 

Concordando e completando a ideia do referido autor Azevedo e Loureiro (2003) são 

de opinião que uma reforma efetiva deve buscar  o equilíbrio entre  os novos mecanismos 

privados  de  geração  de  eficiência  e  eficácia,  sem  se  esquecer  das  eternas  questões 

relacionadas ao bem público. Com isso, o modelo gerencial deveria ser construído sobre o 

modelo  burocrático,  isto  é,  não se trata  de eliminar  por  completo  os  seus  preceitos,  mas 

modernizar aqueles que não contribuem para que o Estado cumpra o seu papel de maneira 

efetiva. 

Nos últimos anos do século passado, alguns países, inclusive o Brasil, iniciaram um 

grande movimento para discutir um novo tipo de modelo de gestão pública tendo como intuito 

provocar mudanças no gerenciamento do setor público, a fim de tornar as organizações mais 

ágeis e eficientes, reduzir custos e melhorar a satisfação no atendimento às necessidades da 

sociedade.

A  administração  pública  voltada  para  o  modelo  gerencial  visava  a  substituir  os 

princípios da administração pública burocrática arcaica e engessada ao extremo, tendo em 

vista que era altamente centralizada, hierárquica, rígida, fundamentalmente baseada na ideia 

do controle por processo e não por resultados e objetivos, quando sabe-se que a administração 

pública  e  também  a  administração  de  empresas  modernas  estão  hoje  baseadas  na 

descentralização,  na  administração  matricial,  nos  sistemas  de  autoridade  funcional 

convivendo com os de linha, na confiança e no controle dos resultados, e não dos processos. 

(BRESSER PEREIRA,  2001).
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No início dos anos 1990, o Estado brasileiro iniciou um processo de modernização da 

administração pública visando substituir a administração burocrática por uma administração 

gerencial.  Este  modelo  parte  da  ideia  de  que  a  administração  deve  ser  descentralizada, 

baseada no pressuposto da confiança dos superiores nos subordinados e na responsabilidade 

assumida por estes, apoiada no controle dos resultados em vez de controle dos processos, 

como  na  burocrática,  e  voltada  para  a  qualidade  e  a  eficiência  dos  serviços  prestados  à 

população (MOTTA e CALDAS, 1997).

No Brasil,  as  influências  de  uma nova forma de  gerenciar  o  Estado  por  meio  de 

práticas neoliberais políticas, econômicas e comerciais com seus princípios de estado mínimo 

e privatizações ocorreram a partir da década de 90, durante o governo do então presidente 

Fernando  Collor  de  Melo;  e  consolidaram-se  anos  depois  com  o  governo  de  Fernando 

Henrique  Cardoso.  Isto  ocorreu  através  da  elaboração  do  Plano  Diretor  da  Reforma  do 

Aparelho do Estado (PDRAE), elaborado por Bresser Pereira em 1995, então Ministro da 

Administração Federal e Reforma do Estado, surgindo uma proposta de uma administração 

pública gerencial para o país. Ainda segundo o Plano Diretor esta reforma do Estado deve ser 

entendida dentro do contexto da redefinição do papel  do Estado, que passa a promover e 

regular o desenvolvimento econômico e social,  deixando de se responsabilizar diretamente 

pela produção de bens e serviços (BRASIL, 1995).

O  projeto  na  verdade  propõe  estratégias  para  transformar  a  cultura  burocrática  e 

patrimonialista das instituições públicas brasileiras. A Reforma Gerencial do estado brasileiro, 

a  partir  de  1995,  vale  dizer  amplas  reformas  administrativas  que  envolvem  mudanças 

institucionais  significativas,  substituiu  a  administração  pública  burocrática,  misturada  a 

práticas clientelistas ou patrimonialistas, por uma administração pública gerencial, que adota 

os princípios da nova gestão pública (BRESSER PEREIRA, 1998).

Uma nova forma de administrar a organização do Estado já se fazia presente. Um dos 

princípios da gestão pública gerencial,  baseado nas ideias neoliberais para a administração 

estatal  foi  a  privatização  de  grandes  empresas,  mostrando  a  força  da  globalização  que 

começava a surgir com mais força no cenário mundial. O país cedeu espaço para o capital 

estrangeiro e perdeu a autonomia econômica e política. Este novo modelo surge, então, como 

resposta a crise do Estado, nas áreas fiscal, inflacionária e estrutural, podendo ser definido 

como  um  conjunto  de  argumentos  e  filosofias  administrativas,  aceitas  em  determinados 

contextos e propostas como um novo paradigma de gestão pública (ARAÚJO, 2008). 
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O termo ‘globalização’ começou a circular no final dos anos 80 para sugerir a ideia de 

unificação  do mundo,  como resultado dos  três  processos  que  marcaram o  fim do “breve 

século XX” (Hobsbawn, 1995).

Nestes sentido globalização, é um processo de integração econômica, social, cultural e 

política, contribui para o neoliberalismo e essa reforma gerencial, já que se baseia na ausência 

de fronteiras e na mínima intervenção estatal. 

Para Braudel (1996), o fenômeno da globalização não é recente, tem  suas origens na 

fase  mercantilista,  com a  expansão marítima  europeia  no  século  XV; amadureceu  com a 

Revolução  Industrial  e  as  políticas  imperialistas  e  colonialistas  do  século  XIX;  e  se 

consolidou com a  globalização do século XX.

A  globalização,  processo  característico  da  evolução  da  economia  no  mundo 

capitalista, se consolidou na era atual. Engloba todo o sistema econômico do planeta sob a 

orientação ideológica do neoliberalismo (CAVALCANTI, 2011).

No entanto a globalização não traz somente benefícios em virtude de seu aspecto de 

intensa integração. Se para alguns ela continua a ser considerada como o grande trunfo da 

racionalidade, da inovação e da liberdade capaz de produzir progresso infinito e abundância 

ilimitada, para outros a globalização é sinônimo de abominação, uma vez que em seu bojo 

transporta a miséria, a marginalização e a exclusão de grande parte da população mundial, 

enquanto que a retórica do progresso, felicidade e abundância se torna em realidade somente 

para um seleto grupo cada vez menor de privilegiados. (SOUZA, 2006). 

Basicamente,  este  conjunto  de  argumentos  e  filosofias  originam-se  valores  que 

defendem práticas  opostas  aquelas  difundidas  e  defendidas  pelo modelo  de administração 

burocrático.  Para  Bresser  Pereira  (2006)  um  dos  maiores  riscos  que  pode  envolver  a 

implementação do modelo gerencial, refere-se à possível hostilidade e falta de engajamento 

dos servidores públicos no processo de mudança. 

O modelo gerencial deveria dar maior agilidade e flexibilidade para o Estado, tanto no 

que concerne a sua dinâmica interna como em relação a sua habilidade para adaptar-se às 

mudanças externas e integração mundial. Nessa nova etapa, as políticas de modernização do 

Estado são concebidas como um conjunto de processos cumulativos que se desdobram por 

meio  de  metas  mensuráveis  em períodos  de  tempo  definidos  e  indicadores  divulgados  e 

verificáveis. Os novos conceitos que acompanham o processo de modernização do Estado são 

os da flexibilidade, tanto das instituições como da relação entre Estado e seus funcionários, e 
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da inovação permanente nos processos de tomada de decisão e nas formas de produção dos 

serviços públicos (ABRUCIO, 2006).

A  reforma  administrativa  gerencial,  como  sendo  uma  forma  de  reforma  na 

Administração Pública foi uma tentativa de fazer com que o serviço público adquirisse mais 

qualidade e se voltasse exclusivamente para o interesse da sociedade. Essa é a diferença entre 

o modelo gerencial e a administração privada. Apesar de ter sido inspirado pelo padrão da 

iniciativa  privada,  principalmente  no  que  tange  ao  foco  no  cidadão,  o  modelo  de 

administração gerencial visa, em primeiro plano, o interesse público (COUTINHO, 2000). 

Corroborando  com o pensamento  do  autor  anterior,  o  pesquisador  Martins  (2005) 

também relata os princípios e objetivos deste modelo como a descentralização política, por 

meio  da  transferência  de  recursos  e  atribuições  para  os  níveis  estatais  e  locais; 

descentralização administrativa, por meio da delegação de autoridade e concessão de maior 

autonomia aos servidores públicos; organizações com poucos níveis hierárquicos e estruturas 

mais  flexíveis;  controle  e  cobrança  a  posteriori  com foco em resultados;  direcionamento 

estratégico claro e administração com foco nas necessidades do cidadão-cliente. 

Três dimensões sustentam o modelo conceitual da Reforma do Aparelho de Estado: 

formas de  propriedade, tipos de administração pública e níveis de atuação do Estado. É com 

base na  interação dessas dimensões que foi estabelecido o quadro referencial e a estratégia da 

reforma,  que  para  sua  operacionalização  exigiam  a  redefinição  dos  objetivos  da 

administração  pública,  voltando-se  para  o  cidadão-cliente;  o  aperfeiçoamento  dos 

instrumentos de coordenação, formulação e implementação e avaliação de políticas públicas; 

a flexibilização de normas e a simplificação de procedimentos; o redesenho de estruturas mais 

descentralizadas;  e  o  aprofundamento  das  ideias  de  profissionalização  e  de  permanente 

capacitação dos servidores públicos (COSTA, 2008). 

Assim, esta flexibilidade apontada pelos autores poderia ser conseguida, pela adoção 

de novas práticas inspiradas no setor privado. Tendo estas práticas orientadas por objetivos, 

pagamento por desempenho, qualidade total e descentralização, sendo adotadas pelo Estado, 

como um conjunto de medidas que visassem a superar os entraves e a ineficiência gerada por 

longos anos de vigência de um modelo burocrático. 

As principais características presentes no modelo gerencialista, são: (a) administração 

profissional;  (b)  descentralização  administrativa;  (c)  maior  competição  entre  as  unidades 

administrativas;  (d)  disciplina  fiscal  e  controle  no  uso  de  recursos;  (e)  avaliação  de 
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desempenho; (f) controle de resultados; e (g) adoção de práticas de gestão do setor privado. 

Enfim,  o neoliberalismo providenciou  a  operação gerencial  para  comprimir  o  Estado,  em 

contraposição ao seu antigo estatuto social, sob a máxima de menos Estado e mais mercado 

(LOIOLA, 2004). 

        O modelo gerencial como um novo sendo um novo modelo de administrar e modernizar 

a  Administração Pública como o intuito  de melhoria,  eficiência  e eficácia  passa,  então,  a 

servir como alicerce do discurso e da prática que condenam procedimentos administrativos 

ineficientes, antidemocráticos e, sobretudo, dispendiosos, ou seja, aquelas responsáveis pelo 

desequilíbrio das contas públicas. O modelo de administração vigente até então é questionado 

em seu perfil burocrático, inclusive no que diz respeito a alguns dos princípios vinculados à 

manutenção  da  supremacia  do  interesse  público  sobre  o  particular,  como a  licitação  e  o 

concurso público ( CAVALCANTI, 2011). 

2.3.2 Qualidade e Serviço Público 

As  complexas  transformações  institucionais  e  estruturais  nas  organizações 

contemporâneas objetivam atender às necessidades dos cidadãos cada vez mais exigentes e 

tornar a organização mais adaptada às pressões e mudanças externas a fim de se adaptarem. 

As  instituições  públicas  não  estão  alheias  a  todo  este  processo  de  mudanças  culturais  e 

sociais.  Com  o  intuito  de  conseguir  sobreviver  neste  cenário  turbulento,  complexo  e 

competitivo,  elas  devem estar  constantemente  atentas  ao  seu  ambiente  interno  e  externo, 

numa busca constante para melhorar seus serviços e procedimentos à sociedade.

Como visto anteriormente,  a modernização do Estado pela gestão pública gerencial 

tem como um de seus focos o processo de constituição de cidadania e de otimização dos 

recursos públicos.  O foco está, por um lado, na satisfação dos usuários, na qualidade dos 

serviços e na promoção da consulta ao público e da transparência. Por outro lado, procura-se 

incorporar técnicas de gestão mais avançadas para dotar de maiores eficácia e eficiência o 

funcionamento das instituições públicas.

A modernização da administração pública é um processo contínuo, em que modelos e 

modismos  gerenciais  são  constantemente  implantados  na  expectativa  de  que  a  estrutura 

governamental  possa  atender  de  modo  mais  eficiente  e  eficaz  às  demandas  sociais 

(SIQUEIRA e MENDES, 2009). 

A  partir  da  afirmação  destes  autores,  os  princípios  e  objetivos  da  reforma 

administrativa de cunho gerencial pode ser a exigência por meio da qualidade, vale dizer boa 
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prestação de serviços e com qualidade. Os cidadãos, insatisfeitos com a ineficiência e com a 

ineficácia do atendimento estão cada vez mais exigentes com relação à qualidade e fizeram 

com que a prestação de serviços se tornasse fator crítico e essencial para o país. Uma das 

alternativas para o Estado e governo foi colocar o cidadão no foco das ações organizacionais. 

Diversas estratégias foram criadas e implementadas com o intuito de manter a qualidade do 

atendimento. 

Conforme Ferreira (1999) a estratégia utilizada para a realização da reforma consiste 

em  reestruturar  três   diferentes  dimensões  a  institucional-legal,  que  tem  por  objetivo  o 

aperfeiçoamento da estrutura jurídica e legal existente para possibilitar as transformações; a 

dimensão cultural, que prioriza mudar a estrutura burocrática atual pela gerencial; e a gestão, 

que  consiste na introdução de novos princípios e técnicas de administração voltadas para a 

obtenção dos resultados e melhoria do desempenho das instituições.

Ainda para este  autor, cinco objetivos  principais  fazem parte  do plano de reforma 

brasileiro: melhoria da qualidade dos serviços, flexibilização  administrativa, valorização do 

servidor,  aumento  da  participação  da  sociedade  e  modelos  de  gestão  centrados  no 

estabelecimento de metas e objetivos, vale dizer por resultados.

Para Coutinho (2000) seria necessário estender o olhar para fora das organizações, isto 

é,  para  aqueles  que  usufruem dos serviços  e  que  se conscientizam cada  vez  mais.  Neste 

sentido, partindo da ideia do autor, isto ocorre em virtude dos cidadãos estarem se tornando 

cada  vez  mais  conscientes  de  que  o  modelo  de  administração  pública  burocrática  não 

corresponde mais às demandas que a sociedade almeja frente ao momento contemporâneo, os 

cidadãos estão mais exigentes e querem mais do que o Estado pode oferecer. A questão da 

qualidade e da prestação de um bom serviço público, pode ser aferida por meio da sensação 

de que o cliente-usuário possui após a prestação deste serviço, ou seja, uma relação entre 

expectativa e resultado.

A expectativa pode ter relação com a imagem. A imagem que o usuário possui do 

servidor  público  pode  interferir  positiva  ou  negativamente  na  expectativa  em relação  ao 

serviço  prestado por  ele.  Sendo assim,  é  possível  entender  que  a  imagem pode interferir 

também no resultado.  O gerenciamento  da  imagem,  portanto,  pode  assumir  uma posição 

estratégica em relação ao alcance de resultados organizacionais. 
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A boa prestação do serviço público é produzida na interação com o usuário. Sendo 

assim, a forma como são oferecidos influenciam na percepção do usuário a respeito do serviço 

prestado e também da pessoa que o executou. 

A administração voltada para o cidadão é aquela na qual o modelo gerencial possui 

como objetivo  principal,  proporcionar  serviços  públicos  de maior  e  melhor  qualidade,  de 

forma a atender às demandas dos seus usuários (COUTINHO, 2000). 

2.3.3 Servidor Público no Contexto da Gestão Gerencial 

A gestão de pessoas tem papel singular na modernização do Estado, na tentativa de 

garantir  a  implementação  adequada  das  mais  diversas  políticas  públicas.  Para  que  a 

administração  pública  cumpra  efetivamente  as  suas  funções  é  preciso  rever  estruturas, 

tornando-as mais leves, flexíveis e horizontalizadas. Há também a necessidade de se refletir 

sobre o impacto dessas mudanças na subjetividade do servidor público e o quanto a ideologia 

gerencial  e  a  pressão  da  gestão  atual  podem  prejudicar  as  relações  de  trabalho  nas 

organizações públicas, ao invés de desenvolvê-las. (SIQUEIRA e MENDES, 2009) .

A administração  pública  burocrática  desconfia  do  funcionário,  desconfia  de  todos, 

enquanto que a administração moderna (gerencial) parte do pressuposto que já chegamos a 

um nível cultural em que o administrador público, que o servidor público tem competência 

para se autogerir, que é em princípio honesto e que deve ter autonomia para administrar a 

coisa pública. Será fiscalizado, sim, mas não por meio de um rígido e formalizado controle de 

processos,  que  torna  a  administração  necessariamente  ineficiente,  mas  por  meio  dos 

resultados alcançados. (BRESSER PEREIRA, 2001).

Os  princípios  da  administração  gerencial  centrados  em  satisfação  do  cliente, 

envolvimento de todos os  servidores, gestão participativa, gerência de processos, valorização 

do  servidor   público,  constância  de  propósitos  e  melhoria  contínua  levam  o  servidor  e 

instituições públicas a realizarem práticas de modernização.

Os   estudos  sobre  as  novas  tendências  na  gestão  pública,  a  descentralização  e 

cidadania, a reforma do Estado, a burocracia brasileira, as relações Estado e sociedade têm 

implicações na satisfação e no comprometimento no trabalho de servidores. Os modelos de 

gestão aplicados nas organizações  públicas brasileiras  são transposições daqueles modelos 

corporativos focados na produção dos trabalhadores e nos resultados empresariais (AKTOUF, 

2010).
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A ênfase por melhoria e desempenho em virtude das novas funções do Estado, exigia 

um quadro enxuto e  altamente  qualificado de funcionários,  movidos pelo compromisso e 

comprometimento com resultados, e não somente pelo cumprimento de formalidades legais 

ou obediente e acomodado com a perspectiva de estabilidade e aposentadoria.

Para Monteiro (1998) a reforma administrativa gerencial que têm sido empreendida no 

Brasil, tem sido defendida por alguns estudiosos pela valorização dos funcionários, criando 

condições  favoráveis  para se comprometerem com a organização e  prestarem serviços  de 

melhor qualidade aos cidadãos, enquanto outros sugerem a exclusão destes, colocando que os 

cidadãos serão mais  bem atendidos  se o Estado for substituído por organizações  privadas 

competitivas. 

Ainda na opinião  do autor,  a  reforma gerencialista  do  Estado brasileiro  orienta-se 

pelos que defendem a privatização do Estado, exprimem pouca importância aos programas de 

valorização,  capacitação  e  recuperação  da  capacidade  técnica  dos  servidores  públicos, 

argumentando que existem surgindo alternativas menos onerosas, porém menos eficazes, a 

exemplo da terceirização.

2.3.4 Profissionalismo da Gestão: Perfil, Habilidades e Competências do Servidor 

Em decorrência do modelo gerencial adotado pelo Estado brasileiro, surge igualmente 

à necessidade de associar novos agentes a essas mudanças, exigindo um perfil da força de 

trabalho em direção a um perfil mais condizente com os novos papeis do Estado nas esferas 

estatais, portanto mais comprometido, qualificado e adequado às exigências no limiar de um 

novo contexto, tão complexo como mutável  (PACHECO, 2002) . 

A partir deste entendimento, percebe-se que a sociedade brasileira moderna gera uma 

nova demanda por novos perfis e novas competências, também no serviço público através de 

seus servidores, importantes fatores de produção para lidar com ambientes complexos e em 

mudança. 

Assim, como a sociedade muda a sua agenda, os seus valores também se modificam. 

Neste  ciclo,  o  Estado  também  se  transforma  para  se  adaptar  e  fazer  frente  a  essa  nova 

conjuntura. Verifica-se, portanto, uma redefinição das relações com a sociedade, sendo notória 

a  percepção  de  que  as  pessoas  quando comprometidas  e  satisfeitas  são  os  recursos  mais 

estratégicos  para  o  alcance  dos  objetivos  organizacionais,  e  com  elas  as  habilidades  da 

liderança e coordenação política.
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A chave de mudança das organizações para sua transformação está na mudança de 

comportamento das pessoas. A partir disto Monteiro (1998), coloca que os Estados modelarão 

o  futuro,  tomando  as  piores  ou  melhores  decisões,  estas  últimas  com  muito  maior 

probabilidade se direcionadas por servidores públicos qualificados e comprometidos com a 

sua performance e seu trabalho. 

Assim, o surgimento de servidores competentes, comprometidos e conscientes é antes 

de tudo uma questão social, uma vez que deve haver o respeito pelo cidadão e o compromisso 

com  o  serviço  público.  Dada  a  complexidade  cada  vez  mais  crescente  da  máquina 

administrativa, a questão estratégica para garantir a governabilidade se embasa na necessidade 

de uma política de valorização, capacitação e formação do servidor, que dote o Estado de uma 

maior capacidade de governo (BRITO e SANTOS, 1995)

O Estado por meio da administração pública gerencial poderia adotar como estratégia 

essencial,  ao  reformar  suas  estruturas,  seria  reforçar  e  ocupar  o  núcleo  estratégico  com 

servidores  públicos  altamente  comprometidos,  bem-treinados  e  identificados  com  a 

Instituição. 

Santos (2004) adverte para a urgência da profissionalização do servidor, entendida por 

meio  do  sistema  do  mérito  e  imbuída  de  uma  ética  e  perfil  técnico  específicos.  A boa 

administração governamental está inevitavelmente ligada a um aparato burocrático eficiente, 

ágil, disciplinado e preparado. Nesta perspectiva, políticas de formação de recursos humanos 

são defendidas pela quase totalidade da literatura pertinente. 

Este novo profissional  adequado para as instituições  públicas,  deve ser aquele que 

detém a habilidade de encontrar o ajuste perfeito entre profissionalismo inovativo, criativo e 

com um forte sentido de missão. 

Neste  sentido,  o  servidor  deve  também ser  dotado  de  capacidades  de  administrar 

problemas  e  soluções,  com  qualidades  reformadoras.  Fortes  investimentos  em  educação 

também se tornam essenciais para esse novo perfil de profissional, à medida que a tecnologia 

acelerada  provoca  a  obsolescência,  sendo  necessário  um  contínuo  processo  de 

aperfeiçoamento das pessoas para que possam lidar com a nova arquitetura organizacional, 

novas formas de gestão e novos instrumentos tecnológicos. 

Por esse motivo, as instituições devem investir em sistemas de formação e capacitação 

permanentes  que  possam  assegurar  a  qualificação  da  burocracia  estatal,  bem  como 

mecanismos  adequados de avaliação de desempenho.  A recuperação da carreira  de gestor 
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governamental  deve  se  delinear  no  sentido  de  revalorizar  todo  o  quadro  de  pessoal  da 

administração pública, como competências críticas do servidor, a exemplo do grau maior de 

escolaridade,  flexibilidade de adaptação a tarefas diferentes e a capacidade de desenvolver 

bons e estáveis relacionamentos interpessoais.

Assim, deve haver a implementação de uma política de capacitação das instituições 

públicas para assegurar o acesso do servidor a novas oportunidades de capacitação. Além da 

formação e capacitação, alguns outros atributos e habilidades são fundamentais para a atuação 

do  novo  perfil  do  gestor  público.  Basicamente  são  questões  relacionadas  ao  patrimônio 

pessoal, que dizem respeito à capacidade e linguagens técnicas, ao domínio das técnicas de 

gestão,  de mercado e capacidade  de síntese  e  análise.  Também em destaque,  a  sabedoria 

contextual, postura empreendedora, capacidade de manejar informações, a permeabilidade ao 

meio social, capacidade de negociação e, principalmente, a capacidade de buscar consenso e 

motivar seus subordinados.

A  partir  desses  atributos  e  habilidades,  resulta  um  modelo  que  converge  para  a 

formação  do  servidor  competente  e  comprometido,  necessário  para  gerar  os  resultados 

organizacionais, que deverá ser compatível com o interesse público. 

A  partir  destes  novos  princípios  da  nova  administração  pública  deve  existir  o 

comprometimento e a qualificação de servidores, através de treinamento e conscientização da 

importância de seu trabalho, o aperfeiçoamento dos processos através da gestão participativa, 

assim  como  o  controle  rotineiro  da  melhoria,  através  da  identificação  e  solução  dos 

problemas,  sendo  assim,  algumas  das  medidas  que  podem  ser  tomadas  para  um melhor 

serviço e uma das maneiras mais rápidas de melhorar a percepção de qualidade perante à 

sociedade. 

2.3.5 Gestão de Pessoas na Administração Pública 

Segundo Bresser-Pereira (1996), a Constituição de 1988 representou um retrocesso 

burocrático, no momento em que o país precisava urgentemente de reforma na administração 

pública. Isso provocou um distanciamento entre o trabalho público e o trabalho privado, com 

o  surgimento  do  regime  jurídico  único  (lei  8.112/90),  que  estabeleceu  um  sistema  de 

estabilidade, que atuou prejudicialmente na produtividade dos servidores públicos. Entretanto, 

destaca  como ponto positivo a obrigatoriedade do concurso público como forma de admissão, 

o que  impede o empreguismo público. 
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Com  isso,  as  pessoas  selecionadas  por  meio  do  mérito  se  tornam  elementos 

indispensáveis em uma organização pública, tendo que atuar com responsabilidade, disciplina 

e respeito à coisa pública. Não adianta ter os melhores equipamentos e instalações caso não 

sejam utilizados  de  forma  adequada  pelos  indivíduos.  São as  pessoas  que  monitoram os 

equipamentos, que introduzem técnicas aperfeiçoadas para melhoria das tarefas e que tomam 

as decisões imprescindíveis à prosperidade e à sobrevivência das organizações.

Segundo Bastos (1993, p. 53), “as inovações tecnológicas se frustram ou perdem a sua 

força caso a organização não disponha de um patrimônio humano efetivamente comprometido 

com o trabalho e que nele encontre condições de auto-realização e crescimento”. 

Neste  contexto,  reconhece-se  o  papel  do  homem  nas  organizações.  A posição  de 

sucesso ou fracasso de  um empreendimento é caracterizado pela maneira como os indivíduos 

conduzem  as  atividades  e  processos.  Dessa  forma,  sendo  os  indivíduos  elementos  tão 

importantes de uma organização, talvez o mais importante, a gestão dessas pessoas torna-se 

requisito absolutamente necessário. 

No  entanto,  por  mais  óbvia  que  seja  essa  afirmação,  muitas  organizações  ainda 

desprezam o fator humano em sua administração. Infelizmente, o que se percebe é que grande 

parte  das  corporações  lida  de  maneira  bastante  precária  com  os  recursos  humanos, 

desconhecendo suas necessidades e expectativas e com isso negligenciando o real valor dos 

seus profissionais.  

As  organizações  que  pretendem  alcançar  desempenho  superior  precisam  mudar 

definitivamente a  maneira  de dirigir  seus indivíduos.  O problema pode ser equiparado ao 

questionamento  sobre  como  fomentar  altos  graus  de  motivação  e  comprometimento  dos 

sujeitos,  de  modo  que  esses  profissionais  alcancem  níveis  superiores  de  produtividade, 

incrementando o desempenho e o consequente sucesso das organizações. 

As organizações precisam repensar suas práticas de gestão, visando a aprimorar os 

níveis de motivação e comprometimento dos seu indivíduos, a fim de alcançarem vantagem 

competitiva frente ao ambiente institucional de amplas mudanças.

O desafio da  gestão pública assume outras necessidades e demandas por eficiência. 

Porém, a ação humana na administração pública é muitas vezes desprovida de credibilidade 

por parte do cidadão comum e em termos práticos no cenário brasileiro, do próprio agente 

público. Frequentemente, a gestão nas instituições públicas é caracterizada por métodos em 
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que  a  ótica  de  princípios  burocráticos  de  tecnicismo,  mecanicismo  e  impessoalidade 

predominam diante de uma visão administrativa mais moderna.

Uma  gestão  mais  preocupada  com  conhecimentos  e  pesquisas  da  área  de 

comportamento organizacional, pode contribuir para um novo olhar dos gestores sobre estas 

organizações, não  somente para compreender o seu papel como elemento influenciador deste 

mesmo  comportamento, mas também para desenvolver políticas mais efetivas no que tange à 

gestão destas organizações. 

Embora  mudanças  tenham  sido  iniciadas  para  maior  profissionalização  da  gestão 

pública, estas são ainda pouco significativas, principalmente em relação à área de recursos 

humanos. Em muitas organizações públicas, observa-se certa dificuldade na adoção de novas 

técnicas de gestão de recursos humanos, resultando em defasagem em relação à evolução do 

mercado e às mudanças na gestão de recursos humanos.

Na concepção de Marconi (2005) existe a necessidade de desenvolvimento da área de 

recursos  humanos no setor  público,  de modo a criar  condições  para a  solução de alguns 

problemas  ainda  presentes,  como  a  desmotivação  dos  funcionários  e  a  precariedade  no 

atendimento aos cidadãos. 

Para Marconi (2005) a área de recursos humanos em muitas organizações públicas 

exerce  papel  tradicional  no  desempenho  de  funções  que  se  restringem  às  rotinas  de 

processamento  de  tarefas  administrativas  relacionadas  ao  pagamento,  aos  benefícios  da 

aposentadoria e afins, proposição de leis, regras e outros  regulamentos relativos à área. 

As  transformações  no  papel  de  RH,  começaram  a  partir  do  momento  que  a 

administração  pública constatou a necessidade de alterar, profundamente, o perfil da força de 

trabalho,  em direção  a  um quadro  mais  qualificado  de  servidores.  Podemos  constatar  tal 

afirmação,  no   decreto  5.707  de  23  de  fevereiro  de  2006,  que  instituiu  a  Política  e  as 

Diretrizes  para  o  Desenvolvimento  de  Pessoal  da  administração  pública  federal  direta, 

autárquica  e  fundacional.  Isto  significa  que  a  reforma  do  Estado  teve  como um de  seus 

propósitos dar atenção especial à profissionalização de seus recursos humanos. 

Azevedo e  Loureiro  (2003)  defendem que,  devido às  novas  exigências  do  mundo 

atual,  o modelo burocrático precisa ser flexibilizado, aperfeiçoado e adaptado. Os grandes 

problemas atuais apontados ao modelo burocrático são basicamente, a falta de flexibilidade, 

agilidade e a presença de envolvimento político, ou ainda em alguns casos, a falta de foco nos 

resultados e nos interesses diretos dos cidadãos. Outros fatores como o aumento no número de 
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servidores,  aliado  a  maior  exigência  de  desempenho  nas  organizações  públicas,  trazem 

também  novas  necessidades  à  gestão  de  recursos  humanos  quanto  a  novas  práticas  de 

trabalho, mais  sofisticadas e atuais (VELOSO et al. 2010).

Siqueira e Mendes (2009) defendem que o  desenvolvimento da gestão de pessoas no 

setor público é prioridade, mas esta gestão precisa ser remodelada para garantir o alcance de 

resultados  de  modo  mais  participativo,  sem  adoecer  o  servidor  e  nem  fazer  uso  de 

mecanismos de manipulação. 

Com isso, as práticas de gestão de recursos humanos são afetadas ainda pela forma 

como  são  implementadas  e  pelo  vínculo  que  se  estabelece  entre  gestores  e  servidores, 

passando pelo grau de confiança  existente  na relação e pelo envolvimento experimentado 

pelos servidores com a própria organização. 

A partir  desta visão, flexibilização passa a ter vital importância na área de recursos 

humanos,  flexibilizando-se  inclusive  contratos  de  trabalho,  que  se  tornam cada  vez  mais 

temporários, instáveis e isentos de direitos aos trabalhadores. 

A organização deve com isso, usar determinados planos e ações no sentido de alcançar 

maior  comprometimento  do  indivíduo  de  modo  a  adequar  o  indivíduo  às  propostas  da 

organização. O comprometimento organizacional pretende que o colaborador faça uma fusão 

entre  a sua identidade pessoal e funcional,  e assuma integralmente  os valores  e a cultura 

organizacional. 

Veloso et al. (2010) afirma que uma das formas de conquistar o comprometimento e a 

dedicação do servidor público está relacionada ao grau de confiança dos gestores nos seus 

colaboradores  e  na  maneira  como  as  práticas  de  gestão  de  recursos  humanos  são 

implementadas. Os benefícios que serão atingidos com os servidores estão relacionados a uma 

maior dedicação, satisfação, comprometimento e menor intenção de saída.

Em  virtude  de  todo  este  contexto  descrito,  pode-se  opinar  que  pessoas  quando 

comprometidas e satisfeitas são os recursos mais estratégicos para o alcance dos objetivos 

organizacionais.  Os  servidores  públicos  quando  qualificados  e  comprometidos  com  o 

trabalho,  se  tornam cada  vez  mais  servidores  competentes,  comprometidos  e  conscientes 

mostrando respeito pelo cidadão e o compromisso com o serviço público prestado.

No próximo capítulo será discutido e mostrado a fundamental importância que tem o 

comprometimento para alcançar melhores níveis de eficiência, engajamento dos indivíduos, 
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melhor satisfação de bem-estar, desenvolvimento profissional e pessoal de forma a melhorar a 

gestão pública e prestação de serviços junto à sociedade. 

2.3.6 Gestão por Competências e Comprometimento Organizacional

Nos  últimos  anos,  em  virtude  das  constantes  mudanças  que  vêm  ocorrendo  no 

ambiente  empresarial,  organizacional  e  da  necessidade  de  tornar  as  organizações  mais 

competitivas,  ganhou forte expressão um novo conceito sobre Administração de Recursos 

Humanos, o Sistema de Gestão de Pessoas por Competências.

Este  novo  cenário  de  transformações  influencia  as  organizações  e  cria  novas 

exigências em termos de gestão de pessoas (DUTRA, 1996). Ainda segundo Dutra, se por um 

lado observamos uma vasta série de mudanças e exigências das organizações, por outro lado 

as alterações nos padrões de valorização social e culturais, a velocidade das transformações 

tecnológicas  e  do ambiente  e  as alterações  nas  condições  de vida também têm afetado o 

conjunto de expectativas das pessoas com relação com as organizações e com o seu trabalho.

Com isso, as novas exigências para a gestão de pessoas, pressupõe a necessidade de 

estruturas e formas de organização do trabalho flexíveis e adaptáveis; processos decisórios 

ágeis e por decorrência descentralizados e fortemente articulados entre si com um processo 

contínuo de aprimoramento e aperfeiçoamento.

Segundo Zarifian (2001), o conceito de competência assume grande relevância, não 

em função da necessidade de revisão das práticas de gestão de pessoas, porém por ressaltar a 

relação  existente  entre  a  estratégias  funções  críticas  a  ela  ligadas  com  as  competências 

essenciais que a  organização necessita desenvolver, relacionando-as com outras funções e 

competências das pessoas.

Desta forma, a gestão por competências surge no cenário administrativo atual como 

uma  tendência  de  construir  uma  nova  realidade  organizacional  frente  às  exigências  da 

globalização.

O sistema de gestão de pessoas baseado em competências se liga menos às atividades 

cotidianas e operacionais do que os sistemas que ainda têm por base o elemento cargo, e está 

mais  voltado  para  o  futuro  da  organização  como  um  todo  e  para  a  sua  estratégia 

(ALBUQUERQUE e OLIVEIRA, 2001).

Neste sentido a gestão por competências aliada ao comprometimento organizacional 

necessitam de pessoas  cada  vez  mais  remetidas  a  elas  mesmas como referência  para  sua 
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relação com o mundo e mais mobilizadas pela autonomia e liberdade nas suas escolhas de 

carreira e de desenvolvimento profissionais.

Assim, as pessoas devem ser mais atentas a elas mesmas em termos de sua integridade 

física,  psíquica  e  social,  devendo  haver  como  decorrência  o  cultivo  da  cidadania 

organizacional e maior pressão para a transparência na relação da organização com as mesmas 

e processos de comunicação mais eficientes, pressão para a contínua atualização e ganho de 

competência como condição para a manutenção da competitividade profissional, demandando 

oportunidades e desafios para o desenvolvimento de competência.
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3 COMPROMETIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES

Ainda como parte da fundamentação teórica que irá dar sustentação para este trabalho 

serão apresentados  neste  capítulo  cinco tópicos:  no primeiro,  será  feita  uma descrição  da 

importância  do comprometimento no trabalho das organizações;  no segundo tópico,  serão 

vistos os vários conceitos teóricos sobre o comprometimento organizacional,  dando ênfase 

àqueles pesquisadores reconhecidos na literatura internacional e aos pesquisadores brasileiros 

cujos estudos dão suporte a esta pesquisa; no terceiro,  serão abordados os seus principais 

enfoques  do  comprometimento  organizacional;  no  penúltimo  tópico,  serão  descritos  os 

modelos multidimensionais do comprometimento, enfatizando o modelo conceitual de Meyer 

e Allen (1991) de três componentes, afetivo, instrumental e normativo; e, no quinto tópico, 

são levantadas as pesquisas mais recentes sobre comprometimento organizacional no setor 

público realizadas no Brasil.

3.1 A Importância do Comprometimento nas Organizações

Os diversos estudos e pesquisas científicas realizados sobre este tema concordam em 

afirmar que um alto grau de comprometimento contribui bastante para que as organizações 

alcancem  seus  objetivos,  metas  e  missões  organizacionais,  salientando,  contudo,  que  o 

comprometimento organizacional sozinho não garante o sucesso organizacional.

O  comprometimento  organizacional  se  desenvolve  naturalmente.  Os  indivíduos 

necessitam estar comprometidos com algo em suas vidas em diversos momentos diferentes. 

Além do comprometimento pessoa e familiar, o envolvimento com o trabalho é vital para 

todos nós, ainda mais pelo fato de que o comprometimento tem importantes consequências 

comportamentais  que interferem diretamente  na  relação  das  pessoas  com as  organizações 

onde trabalham.

A partir  dessa  ideia  geral  a  respeito  do  tema  e  de  acordo  com Sousa  (2011)  em 

qualquer tipo de organização, inclusive nas instituições federais de ensino superior, o sucesso 

organizacional  está relacionado com pessoas dispostas a se dedicarem à organização com 

índices satisfatórios de desempenho e resultados. 

No  setor  universitário,  o  estudo  do  tema  comprometimento  organizacional  possui 

grande importância para a excelência na prestação de serviços a sociedade (PENA, 1995).
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Para Vale et al. (2011), as instituições federias de ensino superior, são geradoras do 

conhecimento tecnológico e científico e devem se contextualizar dentro das novas relações de 

trabalho existentes, em que o comprometimento organizacional se configura como um fator 

essencial para a melhoria no desempenho organizacional.

Como ressaltado por Bastos (1994), tanto no Brasil como no exterior, a maioria das 

pesquisas  sobre comprometimento  organizacional  buscam analisar,  entender  e  descrever  a 

natureza do vínculo que mantém o indivíduo comprometido a uma organização específica. O 

autor ainda salienta que o comprometimento com a organização é um produto de variáveis 

pessoais e organizacionais.

Para  Borges-Andrade  (1994),  o  fenômeno  denominado  comprometimento 

organizacional  tem  sido  uma  questão  frequentemente  levantada  pelos  profissionais 

preocupados com as organizações e seus recursos humanos, enfatizando que, recentemente, 

com a introdução de programas de melhoria  da qualidade  nas  organizações,  passou a  ser 

comum especialistas da área discorrerem sobre a importância do referido fenômeno.

Também afirma Medeiros  (1997) que o comprometimento  organizacional  tem sido 

estudado profundamente nos últimos anos, sendo o seu principal enfoque encontrar resultados 

que expliquem os níveis de comprometimento do indivíduo no trabalho. O autor ainda diz que 

a  grande  maioria  dos  estudos  procuram  formular  modelos  para  quantificar  o 

comprometimento e estudá-lo em face de variáveis que o antecedem e variáveis que lhe são 

consequentes.

Para Rodrigues e Bastos (2010), o tema comprometimento no trabalho, tanto em nível 

internacional  quanto  nacional,  mantém-se  entre  os  tópicos  que  são  mais  investigados  no 

domínio do comportamento organizacional.

Neste sentido, diversos autores já apontavam a grande importância deste campo de 

estudo e análise, referente ao vínculo entre os indivíduos e as organizações, tentando explicar 

as  diversas  naturezas  de  vínculos  existentes,  a  fim  de  compreender  o  comportamento  e 

comprometimento no trabalho.

A maior  parte  das  pesquisas  consideraram o  comprometimento  organizacional  um 

forte  preditor  confiável  de  comportamentos  dos  indivíduos  relevantes  para  o  contexto 

organizacional, a fim de entender fatores como absenteísmo, rotatividade e desempenho, bem 

como a necessidade de se identificarem as bases de um padrão comportamental  desejável 

pelas organizações.
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Segundo  Flauzino  e  Borges-Andrade  (2008),  o  comprometimento  envolve  a 

proatividade do indivíduo no sentido de identificar-se com a organização e manter-se como 

seu membro satisfazendo tanto seus interesses como os interesses organizacionais.

Assim, é natural que os indivíduos formem fortes vínculos com seu trabalho e também 

com a organização que os emprega, no entanto, a natureza e a força desses vínculos podem se 

diferenciar entre pessoas ou grupos, tanto com relação ao trabalho quanto à organização.

A partir deste contexto, o comprometimento organizacional representa um construto 

extremamente vantajoso para as organizações quando estas querem fazer alguma intervenção 

para melhorar as atitudes e comportamento de seus colaboradores frente às mudanças.

De acordo com Siqueira e Gomide Júnior (2004), durante as décadas de 60 e 70, as 

pesquisas,  principalmente  sobre  satisfação  e  envolvimento  com  o  trabalho,  ampliaram  o 

entendimento  a  respeito  da  influência  dos  fatores  do  trabalhador  nos  resultados  das 

organizações.

Ainda para estes autores, entre os vários tipos de vínculos existentes, um em especial 

tem  chamado  grande  atenção  dos  pesquisadores  nos  últimos  anos:  o  comprometimento 

organizacional.

Conforme as investigações feitas por Borges-Andrade e Pilati (2001), os diversos tipos 

de comprometimento podem afetar as organizações, os indivíduos e a sociedade. Estes autores 

ainda mostram a importante relação que existe entre comprometimento e diversos produtos 

humanos no trabalho tais  como absenteísmo,  desempenho e rotatividade.  Neste sentido,  o 

estudo e conhecimento a cerca do comprometimento pode evitar prejuízos para a organização, 

além de favorecer  o estabelecimento  de vínculos  mais  duradouros dos indivíduos com as 

organizações e ganhos de produtividade.

Bastos (1996) afirma que, a partir da década de oitenta, a pesquisa acadêmica sobre 

comportamento  humano  no  trabalho  passou  a  se  interessar  cada  vez  mais  pelo 

comprometimento.  Ainda  continua  afirmando,  que  o  motivo  da  diminuição  gradativa  do 

número de estudos sobre satisfação, motivação e clima organizacional, seria pelo fato de que 

o comprometimento organizacional  é um tipo de vínculo mais profundo do indivíduo com o 

seu trabalho; ele se desenvolve mais lentamente,  sendo mais estável ao longo do tempo e 

portanto, sofre menos o efeito de aspectos circunstanciais. 

A satisfação é algo mais instável, transitória, cresce ou diminui com maior velocidade, 

reproduzindo  condições  de  trabalho  momentâneas.  Assim,  para  explicar  a  qualidade  do 
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desempenho,  a  permanência  no  emprego  e,  mesmo,  aspectos  como  o  fortalecimento  e 

efetividade organizacionais, o conhecimento do nível de comprometimento revela-se mais útil 

do que as medidas de satisfação (BASTOS, 1996).

Neste sentido o estudo a respeito do comprometimento organizacional, permite uma 

maior compreensão dos motivos que levam um individuo a identificar-se com os objetivos de 

seu ambiente de trabalho, o que possibilita o desenvolvimento de estratégias que influenciem 

positivamente as atitudes e comportamentos que aumentam o desempenho dos colaboradores 

na organização onde desempenham suas funções e atribuições.

Devido às constantes mudanças no mundo do trabalho em níveis econômicos, sociais e 

tecnológicos, mais do que nunca, as organizações necessitam do comprometimento dos seus 

colaboradores  e  de que eles  denotem amor à  camisa,  espírito  de entrega,  orientação para 

elevados desempenhos e disponibilidade para executar comportamentos de cidadania (REGO 

e SOUTO, 2004).

 Durante os últimos anos, diversos trabalhos têm sido desenvolvidos para identificar o 

que vem a ser o construto comprometimento organizacional e as formas como se apresenta. 

Embora  não tenha  um único conceito,  devido a sua polissemia  e dispersão conceitual  na 

literatura sobre o tema, o propósito básico dos teóricos restringe-se a delimitar e identificar os 

seus determinantes de forma a direcionar esforços para envolver o ser humano integralmente 

com a organização e, assim, atingir maiores níveis de produtividade, eficiência e qualidade 

(BANDEIRA et al. 2000).

A crescente demanda das organizações por melhor desempenho, qualidade e eficiência 

faz elevar as exigências para uma boa prestação de serviços. Observa-se assim, uma busca 

constante por pessoas que não trabalhem somente pelo salário ou por benefícios imediatos, 

mas sim pelo prazer e significado que o trabalho tem para a vida delas. Esta concepção tem 

sido uma das grandes preocupações das inúmeras organizações contemporâneas,  conseguir 

selecionar e manter, em seu quadro funcional, indivíduos competentes, dedicados, engajados 

e,  principalmente,  comprometidos  com  os  problemas  organizacionais  (MEDEIROS  e 

ENDERS, 1998).

Apesar de divergirem com relação aos diversos tipos de enfoques do estudo sobre 

comprometimento,  a maior parte das pesquisas parte da ideia central de que o vínculo do 

indivíduo com a organização existe e é inevitável. O que se diferencia é o modo como este 

vínculo se desenvolve e se mantém dentro do ambiente organizacional. Um outro ponto em 
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comum nestas constantes pesquisas é que conferem grande valor, é o fato de que altos níveis 

de comprometimento trazem resultados positivos para a organização e para os seus membros 

envolvidos (BANDEIRA et al. 2000).

O comprometimento  pode ser  dirigido  a  diversos  focos  ou  alvos.  De acordo com 

Naves e Coleta (2003), múltiplos aspectos podem ser alvo do comprometimento do indivíduo, 

como  a  organização,  o  sindicato,  a  carreira,  o  grupo  de  colegas,  o  conjunto  de  tarefas 

executadas, os objetivos e os valores.

Assim, o presente trabalho se limitará à abordagem do comprometimento com foco na 

organização, uma vez que o comprometimento com foco na organização ou comprometimento 

organizacional, possui inúmeros estudos e pesquisas, além de múltiplas bases ou enfoques de 

naturezas distintas para análise.

A  seguir,  serão  tratados  com  mais  aprofundamento  os  conceitos  e  os  principais 

enfoques  (afetivo,  instrumental  e  normativo)  sobre  o  comprometimento  com  alvo  na 

organização.

3.2 Conceitos de Comprometimento Organizacional

A  grande  importância  do  campo  de  estudo  denominado  de  comprometimento 

organizacional, vem crescendo nas últimas décadas, tanto em número de análises empíricas, 

publicações, modelos teóricos de interesse empresarial, assim como e principalmente no meio 

acadêmico.

Conforme Bastos (1993) a pesquisa científica sobre comprometimento organizacional 

teve uma forte expansão investigativa, a partir do final da década de 1970 e início dos anos 

1980.

De  acordo  com  Borges-Andrade  (1994),  a  investigação  científica  sobre 

comprometimento organizacional teve forte impulso, a partir da segunda metade da década de 

1970,  em decorrência  dos  trabalhos  desenvolvidos  por  Mowday, Steers  e  Porter, 1979;  e, 

durante os anos 1980 com Mowday, Porter e Steers, 1982; crescendo de forma significativa os 

números  relativos  à  publicação  de  diversos  relatos  de  pesquisas  sobre  comprometimento 

organizacional, na literatura internacional.

Ao proceder ampla revisão de literatura sobre comprometimento organizacional, Melo 

(2001) destaca que os estudos nesta área surgiram durante a segunda metade da década de 
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1970, nos EUA, e houve um elevado aumento de interesse por diversos pesquisadores no final 

do século XX.

Em virtude  do  crescente  e  significativo  interesse,  fica  reforçada  a  importância  de 

compreender o vínculo existente que ocorre entre os indivíduos e as organizações. Assim, o 

comprometimento organizacional surge como forma de entender, analisar e estudar como as 

organizações podem melhorar seus níveis de desempenho, produtividade e eficiência,  pelo 

conhecimento de seus colaboradores.

Este interesse associa-se, em grande parte, ao acelerado ritmo de transformação das 

organizações,  sejam públicas  ou  privadas,  nas  suas  estruturas,  processos  produtivos  e  de 

formas de gestão, diante de ambientes turbulentos,  instáveis e competitivos. As constantes 

transformações sociais,  demográficas,  culturais e tecnológicas que estão em curso têm um 

profundo  impacto  nos  ambientes  de  trabalho,  o  que  impõe  a  extrema  necessidade  de 

modernos formatos organizacionais que gerem novas expectativas, demandas e atitudes da 

força de trabalho. Nesse contexto, a importância do elemento humano é ressaltado como fator 

de qualidade fundamental para a competitividade e sobrevivência das organizações (FLEURY, 

1991; CASTRO 1992; BASTOS; BORGES-ANDRADE, 1995).

Neste sentido, diante das novas demandas impostas pela modernidade, para maiores 

níveis  de  eficiência  e  qualidade  no  contexto  de  trabalho  das  instituições,  o  estudo  do 

comprometimento organizacional ao longo dos anos tem produzido uma extensa e crescente 

literatura nacional e internacional relacionada à natureza e tipo de vínculo do indivíduo com a 

organização.

Assim, as pesquisas teóricas e empíricas sobre comprometimento procuram investigar 

o que faz com que indivíduos se vinculem e diferenciem suas ações e comportamentos nas 

organizações.

O comprometimento organizacional é um dos construtos mais investigados dentro do 

campo de análise organizacional. Diversas pesquisas científicas têm sido realizadas sobre a 

importância do comprometimento do indivíduo com a organização. As diversas definições 

teóricas  desencadearam uma ampla gama de conceitos  que tentam explicar  e investigar  o 

comprometimento de formas diferentes.

Ainda não existe uma definição clara e precisa na literatura especializada dentro deste 

campo  de  conhecimento  sobre  o  termo  e  significado  a  respeito  do  comprometimento 

organizacional. O que existe de consenso é que o construto visa a compreender e explicar o 
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comportamento  humano  no  trabalho,  sendo  assim  complexo,  interdisciplinar  e 

multidimensional.

Dessa forma, nesta parte do trabalho será apresentada uma diversidade de conceitos e 

abordagens  teóricas  relacionadas  ao  construto,  para  entender  melhor  o  comprometimento 

organizacional e o significado da relação entre colaboradores e organização.

Bastos, Brandão e Pinho (1997) e Sá (2000) confirmam estes pensamentos, afirmando 

haver um vasto e complexo número de definições, o que, a um só tempo, amplia e dificulta o 

entendimento do conceito.

Moraes, Godoi e Batista (2004) afirmam ainda que o comprometimento organizacional 

tem evoluído conceitualmente nas últimas décadas, o que tem ocasionado muita controvérsia 

com relação à natureza dos diferentes tipos de vínculos entre empregado e a organização.

Siqueira e Gomide Jr. (2004), também afirmam, que os diversos conceitos e enfoques 

decorrem da diversidade de concepções apresentadas na literatura, fazendo com que surjam 

diferentes compreensões sobre o estado psicológico e as dimensões sociais, bem como sobre 

quais resultados organizacionais o comprometimento poderia influenciar.

Borges-Andrade e Pilati (2001) ainda comentam que esta pulverização de conceitos 

diversificou  amplamente  o  estudo  entre  diversos  grupos  vinculados  à  Administração, 

Psicologia e Sociologia, devido aos vários objetos que podem funcionar como focos ou alvos 

de estudo do comprometimento como a organização, o sindicato, a profissão e  a carreira, bem 

como  aos  múltiplos  enfoques  ou  bases  (componentes)  como  a  afetiva,  instrumental, 

normativa, sociológica e comportamental.

De acordo com Bandeira, Marques e Veiga (2000), o termo foi definido de forma a 

gerar  diferentes  interpretações,  tendo  sempre  a  noção  geral  de  identificação  entre  os 

indivíduos  e  a  organização.  Esta  identidade  poderia  ocorrer  através  do  estado  em que  o 

indivíduo se torna ligado à organização por suas crenças, ações ou comportamentos.

Ainda de acordo com os autores acima, embora o comprometimento organizacional 

não tenha um conceito teórico único, os diversos estudiosos e investigadores do assunto têm 

tido o propósito básico de restringir, delimitar e identificar os seus determinantes, de forma a 

entender  como o  envolvimento  do  indivíduo  com as  organizações  podem contribuir  para 

atingir  melhores níveis de produtividade,  redução no absenteísmo e prestação de melhores 

serviços.
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Conforme o entendimento de Solti (2006) o comprometimento organizacional tem  um 

sentido de adesão e indica um forte envolvimento do indivíduo com os diversos aspectos 

relativos ao ambiente de trabalho, sendo associado à ideia de eficiência e eficácia individuais 

e organizacionais.

Para Siqueira (2004), o comprometimento organizacional também pode ser entendido 

como um contrato psicológico que é celebrado entre uma organização específica e os seus 

empregados,  sendo  este  contrato  informal  e  implícito,  aplicando-se  pela  percepção  do 

colaborador, aos direitos e deveres entre cada uma das partes envolvidas.

Para Medeiros e Enders (1998), o comprometimento organizacional refere-se a uma 

forte crença e aceitação dos valores e objetivos da organização, à disposição para exercer um 

esforço considerável em benefício desta e, também, um forte desejo para se manter como 

membro dessa organização.

De  acordo  com  Scheible  (2004,  p.24)  observa  que  “as  definições  de 

comprometimento,  em  geral,  referem-se  ao  fato  que  comprometimento  é  uma  força  que 

estabiliza e direciona o comportamento”.

Bandeira et al. (2000) conceitualizam comprometimento como sendo um forte vínculo 

do indivíduo com a organização, que o estimula a fornecer a esta sua força e fidelidade. Neste 

sentido,  o  comprometimento  seria,  assim,  um  elo  que  une  a  identidade  do  indivíduo  à 

organização onde trabalha, o que iria muito além de uma simples postura de lealdade passiva 

com  a  organização,  pois  envolve  um  relacionamento  ativo  que  busca  o  bem-estar  da 

organização.

Ainda definindo comprometimento, Medeiros (1997) corrobora com o que afirma os 

autores  acima,  enfatizando que comprometimento  é uma relação forte  entre um indivíduo 

identificado e envolvido com uma organização, e pode ser caracterizado por três fatores: a) 

estar disposto a exercer um esforço considerável em benefício da organização; b)  uma forte 

crença a aceitação dos valores e objetivos organizacionais e c) um forte desejo de manter-se 

como parte da organização.

Neste sentido, o comprometimento organizacional seria uma força relacionada com o 

envolvimento e a identificação do indivíduo com a organização e com os valores e objetivos 

organizacionais.

Em se  tratando  do  estudo  a  respeito  do  comprometimento  organizacional,  a  ideia 

central existente é de que não há um um único conceito relacionado a sua fundamentação 
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teórica e forma de mensurá-lo. O que os vastos e ricos estudos teórico-empíricos concordam é 

que existe uma diversidade de definições e instrumentos de medida a respeito do tema. Este 

consenso também afirma, que o comprometimento organizacional é um conceito complexo, 

multidisciplinar e multidimensional e que também possui múltiplos focos, alvos ou linhas de 

pesquisa, sendo o vínculo entre indivíduos e organizações inevitável.

Isto também é confirmado por Medeiros et al. (2002), quando diz que é consenso na 

literatura recente entre os vários pesquisadores da área que o comprometimento é um conceito 

amplo e multidimensional, podendo apresentar focos diversos (trabalho, carreira, organização, 

entre outros) assim como naturezas distintas (afetiva, instrumental ou normativa), contudo o 

que  ainda  não existe  de  consenso é  sobre  quais  seriam as  dimensões  que  compõem este 

construto.

Também  um  importante  marco  para  corroborar  estas  afirmações  é  o  trabalho  de 

Morrow  (1983),  que  identificou  vinte  e  nove  conceitos  e  medidas  relacionadas  ao 

comprometimento. Em seu estudo, a autora organiza tal diversidade em cinco grandes focos 

ou  alvos  de  comprometimento  como  valores,  organização,  carreira,  trabalho  e  sindicato 

(BASTOS, et al. 2008). 

Foco  ou  alvo  é  o  objeto  de  estudo  para  qual  o  comprometimento  se  dirige.  O 

comprometimento pode ser dirigido à organização, ao sindicato, à profissão, à carreira, etc 

(BASTOS, 1994).

Bastos (1993) também defende que os estudos sobre comprometimento organizacional 

são muito variados, em função dos diversos objetos que podem servir de alvo ou foco para o 

vínculo  do  trabalhador,  todos  se  estabelecendo  em um caminho  próprio  de  investigação, 

conforme demonstrado na figura 1.

Figura – 1  Focos do Comprometimento

Fonte: Morrow (1983 apud BASTOS et al. 1997, p.107)
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Como pode ser verificado, o comprometimento organizacional tem diversos focos de 

estudo e análise de investigação científica. Como dito anteriormente, para este trabalho será 

enfatizado o objeto de estudo voltado para a organização, tendo em vista ser aquele que existe 

um maior número de trabalhos e interesse por parte dos inúmeros pesquisadores, tanto a nível 

nacional como internacional.

Pode-se,  além  disso,  citar  também  as  pesquisas  realizadas  por  Borges-Andrade, 

Camaeshi e Silva (1990), Brandão (1991), Gama (1993), Bastos (1994), Brito (1995), Pena 

(1995), Moraes e Marques (1996), Medeiros (1997), Bandeira (1999), Costa (2000), Silva 

(2003),  entre  outras,  com  a  proposta  de  elaborar  modelos  explicativos  e  quantificar  o 

comprometimento frente às suas variáveis.

O comprometimento é tratado também por distintas abordagens teóricas. Surgem com 

isso diferentes conceitos e diferentes métodos de mensuração (BASTOS, 1993). Costa (2000) 

salienta  que  a  diversidade  de  conceitos  e  abordagens  teóricas  do  comprometimento  é 

proveniente  da  Sociologia,  Psicologia  e  teorias  organizacionais.  A Figura  2,  sintetiza  as 

principais abordagens conceituais a respeito do comprometimento organizacional, bem como 

a trajetória de construção dos principais enfoques ou componentes identificados por Bastos 

(1993), na literatura científica sobre comprometimento.

 Bastos (1994) salienta a importância do trabalho de Etzioni (1975) por fornecer a base 

inicial  para  três  das  cinco  vertentes  ou  enfoques  de  pesquisa  sobre  comprometimento 

organizacional.
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Figura - 2 Comprometimento organizacional – abordagens conceituais e respectivas fontes teóricas.

3.2.1  Diversos significados do termo comprometimento organizacional     

    
A origem do termo em sua forma técnica de análise, na língua inglesa,  commitment, 

segundo Bastos (1994), tem os significados de noção de confiar; a de encarregar, comissionar, 

designar; de perpetrar ou desempenhar; de envolver, juntar e engajar.  
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Para  Medeiros  e  Enders  (1998),  é  importante  definir  o  significado  da  palavra 

comprometimento. Para estes autores, este trabalho de definição para fins científicos coube a 

Bastos (1994), em que estabeleceu diversos significados, como tendo sentido de engajamento, 

agregamento e envolvimento.

Na língua portuguesa, encontra-se o significado do termo como sendo uma ação ou ato 

de comprometer-se, sendo que o próprio ato de comprometer revela a ideia de obrigar por 

compromisso, o velho chavão de “ vestir a camisa”.

Diversos  significados  também  estão  associados  com  o  uso  desse  conceito  na 

linguagem cotidiana. O termo comprometimento de acordo com Zanelli, Borges-Andrade e 

Bastos (2004) é muito usado de forma popular, quando alguém se refere ao relacionamento de 

uma pessoa com outra, com um grupo ou organização.

Ferreira  (1999) também define  o termo comprometimento  na linguagem cotidiana. 

Para ele, o termo comprometer viria do latim  compromittere,  com os significados de fazer 

assumir  compromisso,  obrigar  por  compromisso,  implicar,  envolver,  dar  como  garantia, 

empenhar, expor a perigo, arriscar, aventurar, pôr (alguém) em má situação ou em situação 

suspeita, assumir compromisso, responsabilidade, obrigar-se. 

Outros  conceitos  podem  ser  usados  para  definir  comprometimento  no  cotidiano. 

Contudo, todos estes outros conceitos podem estar relacionados a aspectos negativos, em que 

a  ausência  da  ideia  de  compromisso  e  envolvimento  mostra  o  descomprometimento  do 

indivíduo frente a algo ou com alguma coisa.

Neste  contexto,  tanto  em  nível  de  uso  do  termo  no  cotidiano  como  no  campo 

científico, a ideia central reside em ser um estado de lealdade do indivíduo com relação a 

algo, trazendo consigo a noção de algo que amarra, ata ou une.

Assim, Bastos (1994) define a noção de comprometimento, a partir de definições do 

cotidiano, como sendo a ideia de assumir responsabilidade, tornar-se responsável, obrigar-se 

por compromisso, enfatizando a força de vínculo, como reflexo das ações que conduzirão a 

um resultado/estado desejável.

O  autor  ainda  acrescenta,  comprometimento  é  usado  para  descrever  não  somente 

ações,  mas  o  próprio  indivíduo,  sendo assim tomado  como um estado,  caracterizado  por 

sentimentos ou reações afetivas positivas tais como lealdade com relação a algo, uma forma 

de propensão à ação, de se comportar de determinada forma, de ser um indivíduo disposto a 

agir.
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No  estudo  do  comprometimento,  no  meio  acadêmico  e  científico,  relacionado  ao 

contexto  do  trabalho  e  às  organizações,  este  estado  de  lealdade  deve  ser  relativamente 

duradouro,  constante  e pode ser descrito  por meio de sentenças  que demonstram vínculo, 

intenções, desejos e apego. 

         Quando adotado na linguagem acadêmica, o termo ignora o seu significado negativo,  

mantendo o seu significado de adesão, de engajamento e de forte envolvimento do indivíduo 

com a organização ou com o seu trabalho (BASTOS, et al. 1997).

Concordando com Bastos, Stecca (2001) diz que o conceito de comprometimento, na 

linguagem acadêmica, conserva o sentido de engajamento, sem aspectos negativos, tendo o 

significado de forte envolvimento do indivíduo com o seu ambiente de trabalho, mostrando o 

forte desejo de permanecer na organização e de empenho em favor desta.

Assim, a partir dessa noção, segundo Chang Júnior (2010), na linguagem científica, o 

comprometimento organizacional é empregado por vários investigadores como sendo o forte 

desejo  de  permanecer  como  membro  da  organização;  ter  orgulho  em  pertencer  a  uma 

organização; identificar-se com os objetivos, metas e valores organizacionais, engajamento, 

esforço, e empenho exercido em prol da organização na qual trabalha.

A partir destas inúmeras definições, assim como tantas outras existentes e a partir da 

reflexão sobre o comprometimento,  verifica-se que o conceito vem evoluindo. As décadas 

passadas mostraram diversas pesquisas abordando o comprometimento como um construto 

multidimensional, na tentativa de entender os indivíduos e seu vínculo com a organização de 

uma maneira mais complexa. 

Atualmente,  existe  o  consenso  na  literatura  de  que  o  comprometimento  possui 

múltiplos focos e enfoques (bases ou componentes), como afetivo, normativo e instrumental 

(MEDEIROS et al., 2002).

 Assim sendo, neste trabalho, a seguir serão apresentados os enfoques referentes ao 

estudo do comprometimento organizacional. No entanto, neste estudo será dada maior ênfase 

ao  modelo  de  maior  aceite  entre  os  vários  pesquisadores:  o  modelo  tridimensional 

desenvolvido  por  Meyer  e  Allen  (1991).  Este  modelo  foi  escolhido,  tendo  em  vista  ser 

possível identificar os diferentes níveis de comprometimento dos indivíduos, em face dos seus 

três componentes (afetivo, instrumental e normativo).

Conforme as palavras de Medeiros e Enders (1998), apenas a partir da identificação 

desses  comportamentos,  comparado com os  padrões  estabelecidos  na  própria  organização 
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pode-se definir se os membros estão ou não, de fato, comprometidos com os objetivos e metas 

organizacionais. 

Existem  assim,  múltiplos  tipos  de  comprometimentos.  A literatura  sobre  o  tema 

discute  que  a  natureza  (tipo)  do  vínculo  de  comprometimento  dos  indivíduos  com  as 

organizações  pode  ser  diferente,  o  que  justifica  diferentes  enfoques  ou  bases  para  o 

comprometimento.

Com o intuito de dar aprofundamento aos enfoques a cerca do comprometimento, as 

cinco  principais  abordagens  do  comprometimento  organizacional,  isto  é,  afetivo; 

instrumental; normativo; sociológico e comportamental, serão apresentadas a seguir.

3.2.2  Antecedentes e consequentes do comprometimento organizacional

Para  melhor  compreensão  entre  os  enfoques  (tipos)  de  comprometimento 

organizacional torna-se bastante importante, entender quando e como o comprometimento se 

desenvolve (antecedentes - causas), assim como o comprometimento organizacional contribui 

para  moldar  as  atitudes  e  comportamentos  (consequentes);  permitindo,  assim,  um melhor 

posicionamento das organizações perante os impactos que estão sendo submetidas no atual 

cenário de mudanças organizacionais.

Segundo Bastos (1994), as características pessoais dos indivíduos são abordadas pela 

literatura como fatores determinantes (antecedentes) do comprometimento organizacional. Por 

outro  lado,  os  fatores  consequentes  (menos  explorados  do  que  os  antecedentes)  do 

comprometimento  são  tratados  como  sendo  uma  melhor  performance  no  trabalho,  baixo 

absenteísmo e menor rotatividade.

Ainda de acordo com Bastos (1993), sintetizar os resultados de inúmeros estudos e 

análises na investigação deste amplo campo de estudo, torna-se facilitado pela existência de 

uma importante meta-análise que foi realizada por Mathieu e Zajac, em 1990. 

Nesse  sentido  e  com  o  intuito  de  melhorar  a  compreensão  dessa  grande  análise 

realizada  acerca  do  comprometimento  organizacional,  os  diversos  indicadores  dos 

antecedentes  e consequentes  do comprometimento organizacional,  mostrados no quadro 1, 

serão detalhados a seguir. 
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Quadro 1: Comparativo dos tipos de comprometimento organizacional

Tipo Causas Consequências

Afetivo

características pessoais;
características do cargo;
percepção de competências pessoais;
escopo do trabalho;
percepção do líder;
oportunidades  de  crescimento  na 
carreira;
progresso profissional;
sistema justo de promoção.

melhor desempenho;
maior esforço no trabalho;
menor rotatividade;
menos faltas;
menos atrasos.

Instrumental

Inexistência de ofertas atrativas de novo 
emprego;
tempo de trabalho na empresa;
esforços investidos no trabalho;
vantagens econômicas no atual 
emprego.

maior satisfação no trabalho;
maior comprometimento afetivo;
mais  comportamento  de  cidadania 
organizacional;
menos intenção de sair da empresa.

Normativo

socialização cultural;
socialização organizacional.

baixa motivação; baixo desempenho;
menor  rotatividade;  moderada 
satisfação  no  trabalho;  moderado 
envolvimento  com  o  trabalho; 
moderado comprometimento afetivo; 
moderado  comprometimento 
normativo.

Fonte: Zanelli, Borges-Andrade & Bastos (2004)

3.2.3 Antecedentes do comprometimento organizacional

Os  antecedentes  do  comprometimento  organizacional  podem  ser  descritos,  como 

sendo  as  ações  e  práticas  de  trabalho  movidas  pelas  organizações,  assim  como  as 

características  pessoais  dos  indivíduos  envolvidos  que  podem  influenciar  positiva  ou 

negativamente sobre o comprometimento,  isto é,  são os elementos que podem auxiliar  ou 

dificultar o grau de comprometimento dos indivíduos junto a uma determinada organização.

Embora diversos autores desta  área de estudo, se posicionem de maneira  diferente 

quando  se  referem  sobre  tais  antecedentes,  muitos  deles  concordam  na  maior  parte  dos 

indicadores apresentados.

A diversidade de variáveis e das formas de mensurá-las impedem que se tenha uma 

clareza  de  como  interagem  os  múltiplos  antecedentes,  na  determinação  de  níveis  de 

comprometimento organizacional (BASTOS, 1994).



                                                                                                                                                 66

No entendimento de Scheible  (2004),  conforme o estudo feito  pelos  pesquisadores 

Mathieu  e  Zajac  (1990),  são  citados  os  seguintes  elementos  como  antecedentes  do 

comprometimento  organizacional  as  características  pessoais,  as  características 

organizacionais,  as  características  do trabalho,  o  papel  na empresa,  relações  grupo versus 

líder.

Assim,  descrevendo  algumas  destas  características  ou  variáveis  mais  importantes, 

têm-se  as  características  pessoais  do  indivíduo,  que  podem  ser  divididas  em  variáveis 

demográficas ou pessoais como sexo, idade, lotação, tempo de serviço na organização, estado 

civil, nível de escolaridade do indivíduo e rendimentos. 

Embora existam divergências entre diversos estudiosos da área, Bastos (1994) aponta 

as  pesquisas  realizadas  por  Mowday  et  al.  (1982),  nas  quais  são  agrupados  em  quatro 

categorias os principais antecedentes do comprometimento organizacional:

a)  características  pessoais:  as  correlações  entre  comprometimento  e  características 

pessoais tendem a ser reduzidas. Um maior comprometimento associa-se a mais idade, mais 

tempo na organização,  maior nível ocupacional e maior remuneração. Embora todas essas 

variáveis sejam tomadas como antecedentes do comprometimento instrumental, que implicam 

trocas entre o indivíduo e a organização e aumentam os custos associados à saída,  foram 

encontradas altas correlações positivas quando o comprometimento é avaliado na perspectiva 

afetiva;

b)  características  do  trabalho:  os  trabalhos,  principalmente  aqueles  tidos  como 

desafiantes e que ofereçam um conteúdo mais interessante e complexo, se correlacionam com 

graus mais elevados de comprometimento,  atuando como força que mantém o vínculo do 

empregado para com a empresa. Os empregados respondem positivamente quando recebem 

desafios  em seu trabalho.  Quanto  mais  vínculos  sociais  o  empregado desenvolver  com a 

organização maior será a ligação estabelecida entre ambos;

           c) experiências no trabalho: o treinamento em uma ocupação e o ingresso em um grupo 

funcional  influenciam  os  indivíduos  na  avaliação  do  seu  trabalho  e  da  organização.  O 

treinamento e um conjunto de experiências socializadoras desenvolvem, no indivíduo, uma 

identificação psicológica com a imagem de sua ocupação, com as normas, valores e padrões 

de comportamento que unificam um determinado grupo ocupacional;

         d) Características do papel (ou tarefa): os aspectos relacionados ao papel do trabalho 

com potencial de influenciar o comprometimento são: campo de trabalho ou desafio; conflito 
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de  papéis  e  ambiguidade  de  papéis.  Quanto  maior  é  o  campo  de  trabalho,  maior  é  a 

experiência de desafios vivida pelo indivíduo, aumentando o comprometimento. 

    Também  no  entendimento  de  Medeiros  e  Enders  (1998)  os  antecedentes  do 

comprometimento  estariam  divididos  em quatro  categorias,  sendo  elas;  características  do 

trabalho, experiência do trabalho, características pessoais e características estruturais.

As características organizacionais (estruturais/trabalho) são determinadas através das 

políticas organizacionais, estratégias das organizações, gestão administrativa e pela maneira 

que a organização se comunica com seus funcionários. Com isso, papel importante passa a 

desempenhar o setor de recursos humanos, uma vez que desempenha um  setor estratégico 

extremamente importante, em se tratando das características que definem a organização. 

No  que  diz  respeito  ao  elemento  experiência  de  trabalho,  este  pode  também, 

influenciar  no  nível  de  comprometimento,  tendo  em vista  que  o  indivíduo  pode  sentir  a 

necessidade de adquirir uma certa experiência para se sentir realmente integrado e engajado à 

organização. O funcionário espera ter ampla participação e envolvimento, relações de apoio e 

justiça  por  parte  da  organização,  gerando com isso um ambiente  de trabalho agradável  e 

participativo.

No tocante ao indicador relacionado a experiência de socialização, existe uma ligação 

direta da cultura do local de trabalho, da família e da integração do funcionário como sendo 

um novo integrante de determinada organização, mostrando a sua capacidade de se integrar e 

envolver com o novo grupo de trabalho estabelecido.

Neste sentido, o nível de comprometimento pode ser influenciado pela experiência de 

trabalho, pela dedicação e força de vontade de empenhar-se junto à organização, para que esta 

conquiste  os  objetivos  planejados  e  o  funcionário  também  ser  reconhecido  pela  sua 

participação como parte integrante.

De acordo com Gama (1993) após analisar os resultados de diversas pesquisas, afirma 

que  o  comprometimento  organizacional  aumenta  na  medida  em  que  se  oferece  mais 

oportunidades de crescimento profissional, segurança no emprego (variável organizacional) e 

a satisfação com a supervisão recebida (grupos de trabalho).

Segundo Moraes  (1997) o elemento  que existe  em comum entre  os  diversos tipos 

diferentes de antecedentes do comprometimento organizacional é o processo de trocas, por 

meio do qual benefícios percebidos são avaliados e por isso desenvolvem o comprometimento 

junto às organizações.
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3.2.4 Consequentes do comprometimento organizacional

De acordo  com Medeiros  e  Enders  (1998),  os  consequentes  do  comprometimento 

organizacional são menos explorados que os antecedentes. No Brasil, segundo Medeiros et al. 

(2002) este tipo de pesquisa foi um pouco negligenciada. 

De acordo com Bastos (1993), este tipo de pesquisa procura relacionar as formas e os 

níveis  de  comprometimento  com  a  performance  no  trabalho  e  com  decisões  relativas  à 

permanência  ou  abandono  do  emprego.  Os  trabalhos  de  pesquisa  sobre  as  variáveis 

consequentes do comprometimento, geralmente, confirmam que o comprometimento conduz 

a uma menor rotatividade e absenteísmo e a uma melhoria do desempenho dos trabalhadores 

nas organizações.

Existindo comprometimento por parte dos colaboradores é possível verificar redução 

na  rotatividade  e  absenteísmo  e  por  consequência  uma  melhora  no  desempenho  dos 

trabalhadores (BASTOS, 1994). 

Júnior  e  Albuquerque  (2002)  acreditam  que  um alto  comprometimento  tem como 

variáveis consequentes: menor rotatividade, baixo absenteísmo e melhoria no desempenho. 

Contudo,  consideram que essa relação com o comprometimento  é  medida  pelo tempo de 

carreira.  A relação comprometimento-rotatividade  é mais  forte  no início da carreira,  já  as 

relações comprometimento-absenteísmo e comprometimento-desempenho são mais fortes no 

meio e no final da carreira dos funcionários.

Para Bastos (1993), cada enfoque de comprometimento organizacional relaciona-se de 

forma diferente com a rotatividade. O empregado, com forte comprometimento afetivo, por 

estar emocionalmente ligado à empresa, opta por faltar ao trabalho com menos frequência e 

sente-se mais motivado para executar melhor as suas tarefas.

Também  de  acordo  com  Medeiros  (1997),  o  empregado  comprometido 

instrumentalmente, permanece na organização porque considera oneroso o seu desligamento. 

Assim, não se pode esperar que ele deseje contribuir para o crescimento da organização e, ao 

contrário, essa situação é capaz de criar ressentimento e frustração que o leve a uma baixa 

produtividade  e  um aumento  do absenteísmo.  Existe  então uma correlação  negativa  entre 

comprometimento instrumental e indicadores de desempenho e comparecimento ao trabalho.

Segundo  Bastos  (1993)  os  sentimentos  de  obrigação  e  dever  subjacentes  ao 

comprometimento normativo, embora menos duráveis, motivam os empregados a terem uma 

atitude positiva quanto ao desempenho e absenteísmo.
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Entretanto, existem outras variáveis que podem interferir no comprometimento ainda 

pouco  pesquisadas.  De  acordo  com Heizer  (2007)  os  consequentes  do  comprometimento 

podem ser vistos em pesquisas citadas por Allen e Meyer (1991), a saber: 

a)  turnover:  a  relação  é  negativa  nas  três  bases  do  comprometimento  (afetiva, 

instrumental e normativa), tendendo a ser mais forte na base afetiva; 

b)  absenteísmo  /  assiduidade:  na  base  afetiva  a  assiduidade  possui  uma  relação 

positiva. Destaca-se que o funcionário comprometido afetivamente tende a não faltar de forma 

voluntária, mas existindo problemas com a família ou com a saúde a relação não é a mesma; 

c) desempenho: os estudos realizados não evidenciam um desempenho melhor entre as 

bases de comprometimento afetivo e instrumental; 

d)  comportamento  cidadão:  este  comportamento  é  aquele  que  vai  além da  função 

exercida pelo colaborador, ou seja, quando por iniciativa própria o colaborador ajuda outros 

colegas, realiza outras atividades, etc. Evidencia-se alta correlação entre a base afetiva e o 

comportamento cidadão. A base normativa apresenta uma pequena relação, enquanto que a 

instrumental não é evidenciada. 

e)  Outros  comportamentos  no  trabalho:  enquadram-se  aqui  sugestões  de  melhoria, 

aceitação de regras, mudanças. Correlaciona-se positivamente com a base afetiva. 

f)  Bem-estar:  não  há  indícios  de  que  o  comprometimento  afetivo  possa  trazer 

consequências negativas para a vida pessoal, assim como não se evidenciam contribuições 

para o bem-estar nas bases afetivas e normativas. 

De modo geral, as diversas pesquisas sobre comprometimento organizacional apontam 

que existem mais pontos positivos do que pontos negativos entre os seus vários indicadores 

ou  variáveis  de  suas  consequências.  Com  isso,  o  comprometimento  pode  conduzir  os 

indivíduos a comportamentos desejáveis, sendo um fator positivo tanto para a organização, 

bem como para os seus colaboradores.

3.3 Enfoques do Comprometimento Organizacional

De todos os enfoques que servem de estudo para a compreensão do comprometimento, 

aquele que por mais tempo dominou a literatura do comprometimento organizacional foi o 

enfoque afetivo.

Durante  a  década  de  1990,  várias  pesquisas  abordaram  o  comprometimento 

organizacional  como  tendo  múltiplos  alvos.  Contudo,  o  mais  investigado  e  com maiores 
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pesquisas  na  área,  foi  o  foco a  nível  da  organização;  sendo os  três  enfoques  conceituais 

predominantes  nesses  estudos  o  afetivo,  o  instrumental  e  o  normativo,  abordados 

isoladamente ou em modelos multidimensionais (MEDEIROS et al. 2003).

3.3.1 Enfoque Afetivo

Como dito  anteriormente,  além da  diversidade  de focos,  a  literatura  discute  que a 

natureza do vínculo de comprometimento pode ser diferente, o que justifica a proposição de 

diferentes enfoques, bases ou componentes para o comprometimento, dentre as quais as três 

mais intensamente estudadas são os enfoques ou bases afetiva, instrumental e normativa que 

serão apresentadas. No entanto, existem também os enfoques sociológico e comportamental, 

embora sejam menos estudados na literatura especializada serão feitas neste trabalho algumas 

considerações sobre estes dois enfoques. 

Dentro da teoria sobre comprometimento organizacional destacam-se cinco enfoques o 

afetivo,  que  se  relaciona  com  a  identificação  e  o  envolvimento  com  a  organização;  o 

instrumental, diz respeito à avaliação de investimentos e de recompensas; o sociológico, que 

trata da relação de autoridade e de subordinação; o normativo, diz respeito à internalização de 

pressões  normativas  de  comportamento;  e,  finalmente,  o  comportamental  refere-se  à 

manutenção de determinadas condutas e de consistência entre elas e certas crenças (BASTOS, 

1993). 

Abordam  Siqueira  e  Gomide  Júnior  (2004)  que  no  decorrer  das  últimas  décadas, 

inúmeros estudos foram desenvolvidos com o propósito de esclarecer os enfoques do vínculo 

que  se  estabelecem  entre  um  empregado  e  a  organização  onde  ele  trabalha.  Como 

consequência  dessas  divergências,  surgiram  na  literatura  diversas  concepções  do 

comprometimento  organizacional,  sendo  três  as  mais  aceitas  e  investigadas  a  afetiva,  a 

calculativa/instrumental e a normativa.

Segundo Bandeira, Marques e Veiga (2000), o enfoque afetivo constitui-se a linha de 

pesquisa mais utilizada na investigação acadêmica, cujas principais ideias se encontram nas 

teorias de Etzioni (1975), tendo sido desenvolvida a partir dos trabalhos de Mowday, Steers e 

Porter (1982). 

Ainda  para  estes  autores,  a  ideia  básica  desse  enfoque  revela  a  identificação  e 

envolvimento com as metas e objetivos organizacionais, assim como a internalização de seus 
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valores, assumindo-os como sendo seus. Complementam ainda, que nesse enfoque haveria um 

forte sentimento de lealdade, desejo de pertencer e se esforçar mais pela organização.

Para Bastos (1994) o predomínio da abordagem afetiva decorre da maestria com que 

Mowday, Porter e Steers (1982) descreveram toda a pesquisa que os antecederam, bem como 

a definição do construto.

Neste contexto, o comprometimento organizacional descrito pelo enfoque afetivo, o 

indivíduo assume uma postura ativa, por meio de um forte vínculo e dando algo mais de si 

pela  organização.  Assim,  essa  dimensão  surge  através  dos  sentimentos  dos  indivíduos, 

aceitação de crenças, identificação e assimilação dos valores organizacionais.

Este enfoque de natureza afetiva requer uma interseção entre as atitudes verbalizadas 

pelos  trabalhadores  e  as  próprias  ações  e  comportamentos  que  geram comprometimento. 

Neste tipo de comprometimento o indivíduo deseja dar algo mais de si, a fim de contribuir 

para o bem-estar da organização. 

Mowday, Porter  e Steers (1979) definem o construto comprometimento  como uma 

forte crença e aceitação, por parte dos funcionários, dos objetivos, valores organizacionais, 

forte desejo de permanecer na organização e ainda a intenção de se esforçar pelo bem-estar da 

mesma. 

Os  primeiros  estudos  sobre  o  tema  comprometimento  organizacional  apresentaram 

conceitos unidimensionais, em que os autores afirmam que o comprometimento possui um 

único  enfoque  ou  componente  (FLAUZINO  e  BORGES-ANDRADE,  2008).  O 

comprometimento organizacional nesta abordagem, enfatiza o processo de identificação do 

indivíduo com os objetivos e valores da organização; e o desejo de manter-se como membro 

de modo a facilitar a consecução desses objetivos.

Rebechi e Filenga definem o enfoque afetivo como sendo “comprometimento afetivo 

é,  entre  as  bases  do  comprometimento,  a  única  composta  por  afetos  e  não  por  fatores 

cognitivos como aqueles encontrados no compromisso normativo e calculativo”. (2005, p. 3). 

Segundo Siqueira  e  Gomide  Júnior  (2004),  essa  abordagem se  assenta  nas  teorias 

psicológicas sobre ligações afetivas e na concepção de atitudes, refletindo o entendimento de 

que  o  indivíduo  desenvolve  uma  forte  identificação  com  a  organização  e  nutre  por  ela 

sentimentos e afetos positivos ou negativos. 

Segundo  Medeiros  e  Albuquerque  (2005),  a  literatura  sobre  comprometimento 

organizacional durante muito tempo utilizou este enfoque, em que o comprometimento não é 



                                                                                                                                                 72

visto  apenas  como  o  funcionário  tendo  uma  postura  de  lealdade  passiva  para  com  a 

organização.

Segundo Meyer e Allen (1991) o comprometimento afetivo é quando o trabalhador se 

identifica com a cultura da empresa em que trabalha, desejando assim permanecer na mesma. 

Segundo os autores, a identificação do colaborador com a cultura da empresa seria promotora 

de comprometimento, pois o colaborador internaliza os objetivos e valores da organização, 

surgindo  uma  ligação  emocional  e  psicológica  do  colaborador  para  com  a  empresa 

(ZANELLI, BORGES-ANDRADE e BASTOS, 2004).

Desse modo, indivíduos afetivamente comprometidos contribuirão com maior vigor 

para  a  organização,  resultando  em  menor  rotatividade,  baixo  absenteísmo  e  maior 

produtividade.

Sá (2000) traz, como base para o enfoque afetivo,  os métodos que as organizações 

praticam para alcançar consentimento e envolvimento no trabalho e ressaltam a importância 

da identificação e absorção dos valores para internalização das normas, valores e metas da 

empresa.

Dentro desta abordagem baseia-se em um forte desejo de permanecer na organização e 

um maior interesse em se esforçar em benefício dela. Os indivíduos criam uma relação de 

apego e envolvimento com a organização. O comprometimento afetivo é resultado da ligação 

emocional do trabalhador com a organização. 

Para  Guimarães,  Marques  e  Adorno  (2005),  os  trabalhadores  afetivamente 

comprometidos estão motivados a contribuir  mais vigorosamente para a organização,  com 

desempenho  mais  elevado,  como  uma  identificação  intensa  e  um  envolvimento  com  a 

organização empregadora.

Para melhor explicar o comprometimento organizacional afetivo, Siqueira e Gomide 

Júnior (2004) afirmam ainda que quando o indivíduo internaliza os valores da organização, 

identifica-se  com  seus  objetivos,  se  envolve  com  os  papéis  de  trabalho,  melhora  o 

desempenho de forma a facilitar a consecução dos objetivos do sistema e deseja permanecer 

trabalhando para ela, considera-se que foi desenvolvida uma ligação psicológica, de natureza 

afetiva com a organização.

Ainda para Siqueira e Gomide Júnior (2004), as consequências positivas do vínculo 

afetivo  com  a  organização,  apontadas  pelas  pesquisas  têm  revelado  que  empregados 

comprometidos  afetivamente  são  os  que  apresentam  menores  taxas  de  rotatividade, 
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absenteísmo e intenção de sair da empresa, bem como melhores indicadores de desempenho 

no  trabalho,  podendo  ser  exemplificada  pela  avaliação  de  desempenho  favorável  e 

produtividade elevada. 

Com relação às consequências  negativas  para as organizações  têm-se os atrasos,  o 

fraco desempenho e o esforço reduzido aplicado ao trabalho quando o comprometimento é 

baixo.

3.3.2 Enfoque Instrumental

       O segundo enfoque ou vertente mais utilizado nas pesquisas após o de natureza afetiva, 

de acordo com Bastos (1995), seria a abordagem de natureza das trocas laterais ou side-bets,  

que deriva dos estudos iniciado por Becker, em 1960. Ainda de acordo com Bastos (1994) 

este enfoque constitui o segundo grande referencial teórico adotado pelas pesquisas sobre o 

tema abordado. 

Este enfoque também é conhecido por instrumental,  calculativo,  de continuação ou 

side-bets (trocas laterais).  Side-bets é um termo que se refere ao tempo, esforço e dinheiro 

investidos pelo indivíduo em sua relação com algum objeto que pode ser percebida como 

perda ou custo no caso de interromper a interação com a organização (SIQUEIRA, 2001).

Segundo  Bastos  (2009),  independente  do  termo  utilizado,  a  ideia  geral  é  que  o 

indivíduo permanece na organização devido aos custos de sua saída, tendo em vista que o 

tempo que permaneceu nela teve um investimento por parte dele e a sua saída lhe traria mais 

prejuízos  do  que  benefícios.  Desta  forma,  passa  a  se  engajar  em  linhas  consistentes  de 

atividade, para que possa se manter em sua atividade na organização.

Nesta  mesma  linha  de  raciocínio  Medeiros  (2003),  enfatiza  que  o  indivíduo 

permaneceria na organização devido aos altos custos e benefícios associados a sua saída, que 

seriam as trocas laterias. Assim, o indivíduo passaria a se engajar em linhas consistentes de 

ação, a fim de se manter no seu emprego.

A partir  deste  contexto,  estas  consistentes  linhas  de atividade  se caracterizam pela 

existência  de  avaliações  das  perdas  dos  investimentos  já  feitos  pelos  indivíduos  na 

organização ou das dificuldades em iniciar em outra organização novas atividades.

Costa  (2007)  ensina  que  esse  tipo  de  comprometimento  reflete  duas  dimensões 

distintas  como os altos sacrifícios e as poucas alternativas, podendo aumentar ou diminuir a 

intenção de saída do trabalhador da organização.
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Definindo  ainda  este  enfoque,  Medeiros  (2003)  afirma  que  este  tipo  de 

comprometimento  se refere a um fenômeno estrutural  que ocorre como um resultado das 

transações individuo-organização e das alterações nos benefícios adquiridos e investimentos 

realizados pelo indivíduo em seu trabalho ao longo do tempo.  

 Corroborando com o autor acima, a noção de linhas consistentes de atividades implica 

em uma escolha, por parte do indivíduo, de um curso de ação dentre diversas alternativas, 

daquela que melhor atenda a seus propósitos. 

 Para  Siqueira  (2001)  o  comprometimento  instrumental  com  a  organização  seria 

lembrado pela avaliação positiva dos resultados, em consequência daquilo que foi investido 

pelo indivíduo e a possibilidade percebida de perder, ou de não ter como repor, vantagens 

decorrentes dos investimentos, caso se desligasse da organização.

 Ainda  para  esta  autora,  o  desenvolvimento  do  comprometimento  organizacional 

instrumental  pode  ser  atribuído  a  um  raciocínio  econômico.  Esta  definição  também  é 

compartilhada  por  Carvalho  (2000,  p.  85),  para  quem  “tal  perspectiva  trata  o 

comprometimento em função de ganhos e perdas relacionados à permanência ou saída da 

organização”. 

Os fatores que levariam o colaborador a possuir um comprometimento instrumental 

com a organização, seriam a escassez de ofertas de emprego melhores que o atual, o tempo de 

trabalho na empresa, os esforços investidos no trabalho e as vantagens econômicas no atual 

emprego (ZANELLI, BORGES-ANDRADE e BASTOS, 2004). 

Ainda neste enfoque, o comprometimento é visto como o produto das recompensas e 

custos  associados  à  permanência  na  organização.  Assim,  reflete  uma  forma  de  apego 

psicológico em que o indivíduo se sente vinculado muito mais pelos custos associados ao seu 

desligamento; logo a sua saída implicaria perdas econômicas significativas (COLOSSI, 2004).

Para Moraes, Marques e Correia, (1998), o comprometimento instrumental reflete o 

grau em que o indivíduo se sente prisioneiro pelos altos custos associados ao abandono do 

trabalho, traduzido em função da sua percepção quanto às recompensas, custos percebidos e 

trocas estabelecidas enquanto parte integrante da organização. 

Para  Guimarães,  Marques  e  Adorno  (2005),  os  trabalhadores  instrumentalmente 

comprometidos  não possuem tendências  que demonstrem desempenhos que ultrapassem o 

mínimo  esperado.  Com  isso,  não  existe  por  parte  do  funcionário,  dedicação  ou  mesmo 

entusiasmo e interesse em atingir melhores resultados. 
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As consequências do comprometimento instrumental dentro da organização, em sua 

maioria  não  são  positivas  para  a  organização.  Zanelli,  Borges-Andrade  e  Bastos  (2004) 

apontam entre elas a baixa motivação,  baixo desempenho, moderado envolvimento com o 

trabalho, moderado comprometimento organizacional afetivo e moderado comprometimento 

organizacional normativo e moderada satisfação no trabalho. 

Neste sentido, por meio deste enfoque, o indivíduo permanece na organização devido 

aos  custos  e  benefícios  associados  a  sua  saída,  assim  passa  a  se  empenhar  em  linhas 

consistentes de atividade para se manter no emprego, por se sentir recompensado com aquilo 

que é oferecido pela  organização,  a  sua saída implicaria  em elevados custos  e  sacrifícios 

significativos econômicos, sociais ou psicológicos.

3.3.3 Enfoque Normativo

 Outra  vertente  utilizada  para  explicar  o  comprometimento,  seria  o  enfoque  de 

natureza  normativo,  que  “pressupõe  que  o  comportamento  do  indivíduo  é  conduzido  de 

acordo com o conjunto de pressões normativas que ele assume internamente” (BANDEIRA; 

MARQUES e VEIGA, 2000, p. 136).

 A corrente  de  pesquisa  normativa  sofreu  forte  influência  a  partir  dos  trabalhos 

desenvolvidos  por  Wiener  (1982),  que  derivam do modelo  de  intenções  comportamentais 

estabelecido  por  Fishbein  (1967)  e  Wiener  e  Vardi  (1990),  influenciados  também  pelas 

contribuições de Etzioni (1975).

Os  indivíduos  normativamente  ligados  à  organização  tendem  a  contribuir 

positivamente para a organização (REGO e SOUTO, 2004). O vínculo normativo se constitui 

num conjunto de pensamentos de reconhecimento de obrigações e deveres morais para com a 

organização (Siqueira, 2000).

Barbosa  e  Faria  (2000)  afirmam  ainda  que  a  dimensão  normativa  do 

comprometimento  organizacional  ocorre  quando  o  vínculo  entre  indivíduo  e  organização 

decorre da internalização das normas, valores e padrões estabelecidos, fazendo com que seja 

criada uma concordância moral com os objetivos e os valores da organização. 

      Por  meio  deste  enfoque  do  comprometimento  organizacional,  o  empregado  da 

organização estaria obrigado a fazer parte, de pertencer a uma organização, devido à cultura 

organizacional,  aspectos  sociais  e  familiares.  Isto  devido  a  pressões  internalizadas  pelos 

indivíduos.
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Neste contexto, o comprometimento seria visto como sendo um conjunto de pressões 

normativas,  internalizadas,  para  que  o  indivíduo  se  comporte  conforme os  objetivos  e  as 

metas  organizacionais.  Assim  o  comportamento  individual  seria  conduzido  conforme  um 

conjunto de normas que o indivíduo assume internamente.

Para  Zanelli,  Borges-Andrade  e  Bastos  (2004),  o  comprometimento  organizacional 

normativo  consistiria  nas  crenças  do  empregado  a  respeito  da  dívida  social  para  com  a 

organização, ou a obrigatoriedade de retribuir um favor. 

Corroborando com os autores acima, Roman et al.  (2012) afirma que neste tipo de 

comprometimento,  teria  a ideia  de o indivíduo estar  em débito com a organização,  tendo 

muito a ver com suas crenças, seus valores e costumes, gerando assim um indicativo para o 

compromisso ligado à identificação de valores.  

Ainda para Medeiros et al. (2005), o comportamento do indivíduo na organização seria 

função  de  sua  percepção  da  totalidade  das  pressões  normativas  a  respeito  do  seu 

comportamento.  Estas  pressões  normativas  geralmente  são  provenientes  da  cultura  da 

organização, a qual impõe a sua ação e o seu comportamento aos indivíduos.

Através deste vínculo que o funcionário estabelece com a organização de trabalho, 

surgem condições  para  que  os  funcionários  permaneçam na  organização  e  façam por  ela 

muito mais do que está formalmente escrito. 

Com isso, estuda-se o comprometimento normativo como sendo o conjunto de valores 

que o indivíduo aplica durante sua relação com a organização de trabalho. A visão normativa 

sugere um foco centrado nos controles por parte das organizações, por meio de suas normas, 

regulamentos e também de uma forte missão disseminada dentro dela.

A partir destas definições, o componente normativo teria como concepção central a 

ideia de que o indivíduo em aceitando os valores e objetivos organizacionais, teria uma forma 

de  controle  sobre  suas  ações.  O indivíduo  comprometido  exibiria  certos  comportamentos 

porque  acreditaria  ser  certo  e  moral  fazê-lo.  Estes  comportamentos  individuais  seriam 

centrados  em  controles  normativos  por  parte  das  organizações,  por  meio  de  normas  e 

regulamentos, ou ainda, através de uma forte missão disseminada dentro da instituição.

3.3.4 Enfoque Sociológico

    Além  dos  três  enfoques  mais  classicamente  conhecidos  do  comprometimento 

organizacional, descritas anteriormente, este construto também é abordado sob outras duas 

bases.



                                                                                                                                                 77

Este  tipo  de  enfoque  tem  origem  na  Sociologia  e  está  integrado  ao  conceito  de 

consentimento segundo o qual a organização oferece escolhas reais aos trabalhadores, mesmo 

que de forma restrita. Assim, as instituições que, numa dimensão sociológica, têm a função de 

promover  valores  ou  estabilidade  social,  coesão  e  integração,  são  enfatizadas  como 

reguladoras e modeladoras dos conflitos sociais, diminuindo os efeitos dos fatores externos 

como escola, família e religião na produção (FLAUZINO; BORGES-ANDRADE, 2008).

De  acordo  com  Nepomuceno  (2004)  o  comprometimento  organizacional,  quando 

analisado sob este tipo de enfoque, é tido como resultante de relações da autoridade, que são 

estabelecidas  pelo  empregador  com  vistas  a  controlar  e  subordinar  os  trabalhadores  no 

contexto do trabalho.

Neste  contexto,  pelo  enfoque  Sociológico  o  controle,  subordinação  e  vínculo  do 

trabalhador não acontece por uma ligação de amor ou financeiro, mas sim uma percepção de 

legitimidade regimental do empregador embasando o controle e a subordinação. 

Esta forma de controle e apego se expressa através do interesse demonstrado pelo 

funcionário em permanecer na organização, devido ao fato de que este percebe as relações de 

autoridade e subordinação existentes na organização. Tais relações de autoridade são aceitas e 

legitimadas  pelos  funcionários,  determinando  a  forma  como  será  estabelecido  o 

relacionamento entre estes e a organização  

A dominação também é legitimada por meio de normas e regras sociais, nas quais os 

indivíduos  acreditam  e  seguem,  antes  mesmo  de  entrar  na  organização.  Assim,  o 

comprometimento não se encontra relacionado ao amor do indivíduo pela organização e nem 

ao dinheiro, mas sim à percepção quanto à legitimidade das relações entre o empregado e o 

empregador. (BASTOS, 1993). 

Neste sentido, o empregado não está vinculado à organização pela afetividade e nem 

pelo dinheiro, porém pela consequência da relação entre autoridade e subordinação.

3.3.5 Enfoque Comportamental

De  acordo  com  Bastos  (1995)  a  abordagem  comportamental  encontra-se 

fundamentada  nos  trabalhos  de  Kiesler  e  Sakamura  (1966)  e  de  Salancik  (1977).  Sendo 

fortemente  influenciado  pela  Psicologia  Social,  esse  tipo  de  enfoque  considera  o 

comprometimento  como  uma  avaliação  que  o  trabalhador  faz  no  intuito  de  manter  uma 

harmonia entre o seu comportamento e suas atitudes (MORAES et al. 1995).
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Os autores afirmam que esta forma de comprometimento é tido como um vínculo do 

indivíduo com os atos ou comportamentos que se consolidam à medida que suas próprias 

ações tornam-se consistentes, formando um sistema em que cada comportamento gera novas 

atitudes,  que  levam  a  comportamentos  futuros,  ocasionando  a  criação  de  um  lento  e 

consistente  vínculo  com  a  organização.  Nesta  abordagem,  Soares  (2001)  entende  que  o 

comprometimento é um julgamento que o empregado faz de seu comportamento, objetivando 

a manutenção da harmonia com suas atitudes no ambiente organizacional.

 Swailes (2002) afirma que pelo enfoque comportamental o comprometimento resulta 

dos efeitos dos comportamentos e ações passadas, que, com o tempo, ligam um indivíduo a 

um determinado curso de ação ou a uma organização. 

 Os indivíduos tendem a se comportarem, ao longo do tempo, de uma mesma forma, 

resultando em um lento e consistente crescimento do vínculo comportamental e psicólogo do 

indivíduo  em  relação  à  organização.  O  comprometimento  seria  observável  em 

comportamentos, que vão além das verbalizações do indivíduo e expectativas normatizadas 

pela organização (BASTOS, 1994). 

 O comprometimento, na abordagem comportamental, vem do fato de os indivíduos 

terem se empenhado em comportamentos difíceis de serem revertidos, o que faz com que 

esses comportamentos sejam repetidos e que seja gerado um reforço na tentativa de se manter 

a sua consistência e coerência (SCHEIBLE, 2004).

Alguns  dos  indicadores  desse  tipo  de  comprometimento  seriam  a  qualidade  no 

desempenho das tarefas, o tempo de serviço e a assiduidade. Contudo, esse comprometimento 

não pode ser observado diretamente. Para mensurá-lo é preciso utilizar itens que descrevam 

comportamentos e não crenças ou simples verbalizações (BASTOS, 1994).

Corroborando com o autor acima, o comprometimento poderia ser observável através 

da assiduidade, do tempo de casa, da qualidade do desempenho, dentre outros, extrapolando 

as verbalizações dos indivíduos (SANCHES, 2004). 

Neste  sentido,  este  enfoque  de  comprometimento  organizacional  tem  como  fator 

determinante o sentimento de auto-responsabilidade do indivíduo perante a organização, o 

que leva a ter uma forte ligação comportamental com a instituição em que trabalha. 

Diante de todo este contexto descrito, Bastos (1995) elencou estas cinco abordagens 

teórico-conceituais,  baseadas  nos  principais  enfoques  sob  as  quais  se  construiu  o 
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entendimento atual sobre comprometimento, em uma abordagem unidimensional, conforme 

pode ser visualizado na Figura 3. 

Bandeira,  Marques  e  Veiga  (2000)  ainda  enfatizam  que  todas  as  abordagens 

apresentam como ponto comum, o fato de que o vínculo do indivíduo com a organização 

existe e é inevitável, diferindo apenas na forma como este vínculo se desenvolve e se mantém 

no cotidiano da organização, ou seja, em seus enfoques.

ENFOQUES TEÓRICOS DA LITERATURA SOBRE COMPROMETIMENTO

Afetivo

Mowday, Porter e Steers (1982)

A força relativa da identificação e do envolvimento com uma organização em particular

Instrumental

Becker (1960)

Tendência a se engajar em linhas consistentes de atividade, devido aos custos associados ao 

agir de forma diferente

Normativo

Wiener (1982) e Wiener e Vardi (1982)

Totalidade de pressões normativas internalizadas para que se comporte de acordo com os 

interesses da organização

Sociológico

Halaby (1986)

Interesse em se manter no emprego atual por perceber a legitimidade da relação 

autoridade-subordinação

Comportamental

      Kiesler e Sakamura (1966)

Avaliação que o trabalhador faz com a intenção de manter harmonia entre o seu 

comportamento e suas atitudes

Figura 3 – Enfoques teórico-conceituais sobre o comprometimento organizacional
Fonte: Elaborado com base em Bastos (1993)
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3.4 Modelos Multidimensionais de Comprometimento

       Os modelos multidimensionais do comprometimento organizacional começaram a ser 

considerados depois que alguns pesquisadores perceberam que os enfoques unidimensionais, 

mais do que simples tipos de comprometimento, eram componentes presentes no complexo 

vínculo psicológico entre indivíduo e organização. Embora alguns teóricos ainda procurassem 

analisar o comprometimento organizacional de maneira unidimensional, crescia a relevância 

de estudos que buscavam analisar o fenômeno como fator multidimensional (BASTOS et al., 

1997).

Rego  e  Souto  (2004)  enfatizam  a  importância  de  entender  o  comprometimento 

organizacional  em  uma  perspectiva  multidimensional,  visto  que  a  interpretação  das 

consequências  e  dos  antecedentes  do  comprometimento  só  pode  ser  relevante  após  a 

compreensão de sua multidimensionalidade. 

Costa  e  Bastos  (2005,  p.1)  salientam  que  o  construto  multidimensional  do 

comprometimento é construído por diversos focos e processos psicológicos que se formam no 

indivíduo. Para estes autores, “os estudos  sobre comprometimento, dentro de uma perspectiva 

multidimensional,  investigam  como  os  indivíduos  articulam  seus  diversos  focos  de 

compromisso e os diferentes processos psicológicos que embasam seus vínculos”. 

Assim  sendo,  Schirrmeister  (2006)  sintetiza  esses  diversos  modelos  de  múltiplos 

enfoques,  valendo-se  ressaltar  que  não  tem-se  a  pretensão  de  resumir  a  este  quadro  a 

multiplicidade de abordagens, bases e focos do comprometimento que já forma explorados na 

literatura,  porém  apenas  mostrar  uma  ideia  das  principais  linhas  de  pesquisa  existentes, 

conforme o quadro 2:

Autores Dimensões

Kelman (1958)

Compliance (ou  instrumental,  motivação  por  recompensas 
extrínsecas);
Identification (desejo de afiliação);
Internalization (sintonia entre valores individuais e organizacionais);

Gouldner (1960)
Integração (desejo de afiliação);
Introjeção  (introjeção  de  valores  e  características  organizacionais, 
similar ao enfoque normativo)

Etzioni (1961)
Moral (similar ao normativo);
Calculativo (instrumental);
Alienativo (baseado na coerção e repressão, encontrado em prisões);

Kanter (1968) Coesão (fortalecimento do vínculo através de técnicas e cerimônias);
Continuação (demanda de sacrifícios pessoais dificultando a busca de 
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alternativas de trabalho);
Controle (normativo);

Meyer e Allen 

(1991)

Afetivo (permanecem porque querem);
Instrumental (permanecem porque precisam);
Normativo ( sentem-se obrigados a permanecer).

Thévenet (1982)
Adesão ( internalização dos valores da organização)
Oportunidade  (oferecimento  de  oportunidades  de  acordo  com  as 
expectativas);

Becker (1992)
Pelo desejo de associação;
Congruência dos valores individuais;
Para obtenção de recompensas ou evitar punições.

Jaros et al. (1993)

Vínculo  psicológico  afetivo  através  de  sentimento  como  lealdade, 
afeição, amizade, alegria, prazer;
Vínculo de continuação, pelos custos de sair da organização;
Vínculo  moral,  que  seria  um  senso  de  dever,  ou  chamado,  pelos 
objetivos, valores e missão da organização.

Medeiros (2003)

Afetivo ( internalização de valores e objetivos);
Instrumental ( poucas alternativas);
Normativo (obrigação pelo desempenho);
Normativo (obrigação em permanecer);
Afiliativo (sentimento de fazer parte);
Instrumental ( linha consistente de atividade).

Quadro 2: Enfoques Multidimensionais do Comprometimento organizacional

Fonte: Schirrmeister (2006) 

    Siqueira  e  Gomide  Junior  (2004),  afirmam  que,  inicialmente,  a  pesquisa  sobre 

comprometimento organizacional se deteve em uma abordagem unidimensional, com relação 

aos enfoques (naturezas) do comprometimento, quando após uma evolução dos estudos acerca 

da temática, passou-se a adotar uma abordagem multidimensional, através do surgimento de 

distintos  modelos  que  buscavam  explicar  a  natureza  dos  vínculos  estabelecidos  entre  o 

indivíduo e a organização.

Segundo Medeiros, Albuquerque e Marques (2005), os modelos multidimensionais do 

comprometimento passaram a ser considerados logo que alguns pesquisadores perceberam 

que os enfoques unidimensionais estavam presentes no vínculo psicológico entre indivíduo e 

organização, porém em mais de uma forma.

Conforme Medeiros,  Albuquerque  e  Marques  (2005),  o  primeiro  autor  a  definir  o 

comprometimento em múltiplos componentes foi Kelman, em 1958, tendo utilizado três bases 

independentes:  (a)  Submissão  ou  envolvimento  instrumental,  motivado  por  recompensas 

extrínsecas;  (b)  identificação  ou  envolvimento  baseado  num  desejo  de  afiliação;  e  (c) 
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internalização  ou  envolvimento,  causado  pela  congruência  entre  os  valores  individuais  e 

organizacionais. 

Ainda de acordo com os autores, a primeira base teórica (Compliance) seria tida como 

uma submissão ou envolvimento instrumental, motivado por recompensas extrínsecas. Uma 

outra  base  (Identification) seria  a  identificação  ou  envolvimento  baseado  num desejo  de 

afiliação; e a terceira base (Internalization) seria entendida como sendo a internalização, ou 

envolvimento causado pela congruência entre os valores individuais e organizacionais.  

Ainda segundo Medeiros, Albuquerque e Marques (2005) na década de sessenta, o 

trabalho  de  Gouldner,  também  indicava  que  o  comprometimento  não  era  um  construto 

unidimensional, pois identificava duas dimensões para o comprometimento:

(a) integração, ou seja, o grau em que um indivíduo é ativo e se sente parte, em vários 

níveis, de uma organização; e 

(b) introjecção, ou seja, o grau em que a própria imagem de um indivíduo inclui uma 

variedade  de  características  e  valores  organizacionais  aprovados.  Ressalta-se  que,  nesta 

perspectiva,  o  termo  introjeção  é  utilizado  para  mostrar  o  grau  em  que  os  valores 

organizacionais compõem as características do indivíduo. 

De acordo com Medeiros (2005), Gouldner (1960) ressaltou a importância da distinção 

que deveria ser feita com relação a essas dua bases, em que se sentir parte de uma organização 

seria diferente de introjetar características e valores organizacionais.

Uma  outra  classificação  conceitualizada  para  o  comprometimento  com  múltiplos 

componentes  foi  feita  por  Etzioni,  em  1961.  Este  autor  classificou  o  envolvimento  do 

indivíduo por meio de três formas distintas. 

A  primeira  forma  seria  como  um  tipo  de  envolvimento  moral,  baseado  na 

internalização por parte do indivíduo dos objetivos, valores e normas organizacionais. Este 

tipo  de  envolvimento  seria  positivo  e  intenso  na  direção  da  aceitação  dos  objetivos 

organizacionais.

O outro  tipo  de  envolvimento  seria  o  calculativo,  que  seria  baseado  por  meio  de 

relações de troca, que se desenvolvem entre o indivíduo e sua organização. Este envolvimento 

seria uma relação de menor intensidade e ocorre quando o membro percebe uma igualdade 

entre recompensas e contribuições feitas por ele
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A última forma seria o envolvimento alienativo baseado, sobretudo, na repressão e na 

coerção.  Esta  relação de envolvimento tem uma conotação negativa  sendo encontrada  em 

ambientes como prisões.

Para  Medeiros  (2005)  outra  classificação  importante  e  que  mostrou  um  avanço 

importante com relação as classificações anteriores foi o estudo feito por Kanter, em 1968. O 

trabalho de Kanter foi desenvolvido com a aplicação de uma escala com 36 indicadores do 

comprometimento,  quando  a  autora  identificou  três  diferentes  formas  para  o  construto 

comprometimento.

A primeira  forma  foi  o  comprometimento  tido  como sendo  de  coesão,  em que  o 

vínculo com as relações sociais de uma organização seria realizada por meio de técnicas e 

cerimônias que tornam público o estado de ser um membro da organização e que reforçam a 

coesão do grupo.

O  outro  seria  o  comprometimento  de  continuação,  que  requer  dos  indivíduos  da 

organização a realização de sacrifícios  pessoais e de investimentos  que tornam difícil  aos 

membros deixar a organização.

E por fim, o componente de comprometimento de controle, em que o vínculo de um 

indivíduo  às  normas  de  uma  organização,  moldam  seu  comportamento  numa  direção 

desejada, geralmente com os objetivos e valores organizacionais.

Outro modelo de conceitualização e investigação do comprometimento em múltiplos 

componentes  foi  desenvolvido  por  Meyer  e  Allen,  em  1991.  Este  modelo  utilizou  três 

componentes para medir o comprometimento organizacional, tendo sido internacionalmente 

aceito e validado.

Conforme  os  investigadores  Rowe  e  Bastos  (2009)  o  referido  modelo  de  três 

componentes do comprometimento organizacional de Meyer e Allen (1991), foi validado no 

Brasil por Medeiros e Enders (1997) e Bandeira, Marques e Veiga (1999).

Dentro deste modelo multidimensional desenvolvido por Meyer e Allen (1991), estes 

pesquisadores conceitualizam o modelo em três componentes distintos, o comprometimento 

afetivo,  instrumental  e  normativo.  Estes  autores  identificaram  no  modelo  estes  três 

componentes  buscando-se  analisar  e  compreender  os  vários  graus  de  cada  um  desses 

componentes.

O componente afetivo, como sendo o comprometimento que resulta de um vínculo de 

apego  do  indivíduo  como  relação  à  organização,  com  o  sujeito  identificando-se  e 
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envolvendo-se  com esta.  Nessa  situação,  o  trabalhador  permanece  na organização  porque 

deseja, porque quer.

O  componente  instrumental  refere-se  com  o  comprometimento  decorrente  do 

reconhecimento  por  parte  dos  indivíduos,  dos  altos  custos  em deixar  a  organização.  Diz 

respeito a uma situação onde os indivíduos permanecem porque precisam.

E por último, tem-se neste modelo, o componente normativo, que ocorre quando o 

comprometimento  reflete  um  sentimento  de  obrigação  do  sujeito  em  permanecer  na 

organização, isto é, permanecem porque sentem que são obrigados.

Uma outra  importante  classificação  em mais  de  um componente  foi  proposta  por 

Thévenet, no ano de 1992. Conforme Sá e Lemoine (1998), que adotaram esta classificação 

no  Brasil,  Thévenet  apontou  duas  dimensões  para  caracterizar  o  comprometimento 

organizacional,  a  adesão;  como  sendo  a  internalização  dos  valores  de  determinada 

organização,  quando  estes  são  coerentes  com  aquilo  que  os  indivíduos  valorizam  como 

desejável;  e também a oportunidade,  que ocorre quando as organizações oferecem para as 

pessoas oportunidades que correspondem as suas expectativas. 

De acordo com Medeiros  et  al.  (2005),  outro importante  autor  que sistematizou  o 

comprometimento  organizacional  em múltiplos  componentes  foi  Becker,  em 1992,  sendo 

bastante similar ao modelo proposto por Kelman, em 1958.

O modelo proposto por Jaros, Jermier, Koehler e Sincich (1993) representa um grande 

avanço para a compreensão dos múltiplos componentes do comprometimento organizacional, 

enfatizando  o  componente  de  caráter  normativo,  ressaltando  a  presença  da  cultura  da 

organização agindo em direção ao comprometimento.

Para  estes  autores,  segundo  Medeiros  et  al.  (2005),  o  comprometimento  poderia 

assumir  três  formas  distintas:  a)  uma  forma  de  vínculo  psicológico  afetivo  através  de 

sentimentos como lealdade, afeição, amizade, alegria e prazer; b) um vínculo de continuação, 

quando o indivíduo se sente preso a um ligar devido aos custos em deixar a organização; e c) 

um tipo de vínculo moral,  como sendo um senso de dever ou uma obrigação, devido aos 

objetivos,  valores  e missão organizacionais,  manifestados pela  cultura da organização que 

fazem com que as atitudes e comportamentos de seus membros sejam moldados. 

No modelo de Medeiros  (2003),  este  autor  adota  uma série  de dimensões  latentes 

(enfoques), a respeito do comprometimento organizacional. São ditas dimensões latentes por 

se tratarem de uma reunião de indicadores associados ao assunto.
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     Em  seu  instrumento,  Medeiros  (2003)  o  enfoque  afetivo  de  comprometimento  foi 

denominado por internalização de valores e objetivos organizacionais e traz indicadores que 

buscam explicitar a identificação e a crença nos valores e objetivos da organização.

Após  diversas  pesquisas  este  autor  dividiu  o  enfoque  normativo  em  dois  fatores: 

sentimento  de  obrigação  em  permanecer  na  organização  que  busca  conhecer  o 

comprometimento  moral  com  a  instituição;  e  o  fator  sentimento  de  obrigação  pelo 

desempenho almejando destacar  o  comprometimento  do voluntário com os  o alcance  dos 

objetivos da organização ou da função.

O  enfoque  instrumental  foi  dividido  por  Medeiros  (2003)  em  três  fatores:  linhas 

consistentes de atividades, originada na teoria de Becker (1960) a partir dos Side Bets; poucas 

alternativas  momento  em que  o  empregado  demonstra  se  estar  comprometido  ter  poucas 

alternativas de colocação em outras instituições de trabalho; e recompensas e oportunidades 

fase em que o indivíduo apontará a gradação que o comprometimento dele está ligado a ideia 

de despender esforços pela organização quando recebe algum tipo de recompensa.

Por fim, o enfoque afiliativo foi representado neste modelo de Medeiros (2003)  pelo 

sentimento de fazer parte, onde se espera conhecer o ponto de vista do empregado quanto a se 

comprometer por causa do grupo que ele compõe na instituição em que trabalha.

3.4.1 O Modelo de Conceitualização de Três Componentes de Meyer e Allen (1991)

Conforme descrito anteriormente, algumas abordagens de vários autores apresentam o 

comprometimento organizacional,  como sendo o resultado de um conjunto de fatores, que 

possibilitaram o desenvolvimento dos chamados modelos multidimensionais  evoluídos das 

teorias que até então o estudavam como resultado de aspectos isolados do comportamento.

A pesquisa na área do comprometimento está longe de chegar a um consenso quanto à 

dimensionalidade  do  comprometimento,  isto  é,  quantas  dimensões  compõe  o  fenômeno, 

tornando-o um conceito ainda em construção (Medeiros et al., 2003). 

Dentre esses autores de modelos complexos, Meyer e Allen (1991), desenvolveram um 

modelo  de  conceitualização,  a  partir  da  combinação  de  componentes  presentes  em cada 

individuo. Os principais aspectos desse modelo são abordados a seguir, uma vez que será o 

modelo utilizado nesta pesquisa.

O modelo de maior aceitação atualmente no meio acadêmico é o desenvolvido por 

Meyer e Allen (1991) (REGO e SOUTO, 2004). Meyer e Allen (1991), ao realizarem uma 
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ampla  revisão  acerca  deste  campo  de  estudo,  observaram  que  as  definições  de 

comprometimento organizacional convergem para três temas distintos: apego afetivo com a 

organização, custos percebidos em relação à saída da organização e obrigação em permanecer 

na organização empregadora.

Os  dois  renomados  professores  canadenses  e  investigadores  do  comprometimento 

organizacional, John P. Meyer e Natalie J. Allen desenvolveram um modelo tridimensional 

que, recebeu especial atenção por vários pesquisadores do comprometimento. O modelo de 

conceitualização  de  três  componentes  do  comprometimento  continua  a  ser  averiguado  e 

confirmado por muitos estudiosos e permite uma melhor compreensão de como se processa o 

comprometimento dentro dos indivíduos e com as organizações, tendo em vista que avalia 

relações  positivas  e  negativas  de cada  pessoa envolvida  e  associa  essa  relação  com cada 

componente do comprometimento (MEDEIROS e ENDERS, 1998).

Este modelo é internacionalmente aceito, tendo sido validado em várias culturas. O 

modelo  de  conceitualização  de  três  componentes  do  comprometimento  organizacional  de 

Meyer e Allen (1991) foi validado no Brasil por Medeiros e Enders (1997), seguido por Ricco 

(1998) e Bandeira, Marques e Veiga (1999). 

O modelo tridimensional desenvolvido por Meyer e Allen, diferencia e analisa os três 

enfoques principais do comprometimento organizacional (afetivo, instrumental e normativo) 

que se constituem em vínculos e não podem ser confundidas com tipos de comprometimento. 

Estes enfoques são, na realidade,  dimensões de comprometimento que estão presentes em 

qualquer vínculo, porém com forças diferenciadas (BAÍA et al., 2005).

Em linhas  gerais,  conforme Medeiros e Enders (1998) o modelo tridimensional  de 

Meyer e Allen (1991) pode ser definido como sendo:

    1.  Um apego  affective, ou afetivo com a organização,  um envolvimento,  onde ocorre 

identificação com a organização.  Os membros da organização denotam claramente que os 

valores  e  objetivos  da  organização  foram  internalizados,  desde  que  os  mesmos  sejam 

condizentes com o que ele valoriza ou considera desejável.

Além disso, ele denota um sentimento de ‘fazer parte’, considera-se um membro de 

uma equipe (MEDEIROS, 2003). Nesse sentido, a pessoa permanece na organização porque 

sente que quer permanecer (REGO E SOUTO, 2004).

      2.  Comprometimento percebido como custos associados a deixar a organização, que os 

autores chamam de continuance ou instrumental (MEDEIROS E ENDERS, 1998).
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Três  motivos  específicos  são  identificados  nesse  comportamento;  primeiro,  os 

indivíduos  podem sentir  que  não  terão  alternativas  caso  venham a  deixar  a  organização; 

segundo, os membros percebem que há igualdade entre recompensas e contribuições e, então, 

adotam  atitudes  e  comportamentos  para  obter  recompensas  específicas  ou  para  evitar 

punições. Por fim, ocorre quando os indivíduos procuram se engajar em linhas consistentes de 

atividades, a fim de se manterem na organização (MEDEIROS, 2003). Rego & Souto (2004) 

afirmam que “o empregado permanece na organização porque sente que tem necessidade de 

permanecer”.

       3.  Comprometimento como uma obrigação em permanecer na organização, que o autores 

denominam de  obligation e  depois reconceituam como  normative (Meyer, Allen  e Smith, 

1993) ou normativo.  Consiste no grau em que o colaborador  possui um sentido de dever 

moral de permanecer na organização, isto é, sente que deve permanecer (REGO & SOUTO, 

2004).

Ainda  de  acordo  com  Medeiros  e  Enders  (1998,  p.  71),  o  comprometimento 

organizacional neste modelo pode ser caracterizado nas três dimensões da seguinte forma:

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.

Diante disso, Bastos e Costa (2000) salientam que o modelo de Meyer e Allen (1991) 

destaca-se  nas  investigações  empíricas  sobre  o  comprometimento  organizacional,  em 

consonância com o movimento de afirmação da abordagem multidimensional no estudo desse 

construto.

Segundo Medeiros (2003), a relação que existe entre trabalhador e organização reflete 

vários graus de cada um dos componentes do comprometimento organizacional neste modelo 

e  apresentam  diferentes  conceitos  que  definem  e  diferenciam  esses  três  componentes, 

conforme pode ser visto no quadro 3.
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Quadro 3 – Modelo de três componentes do Comprometimento organizacional de Meyer 

e Allen (1991)

Categorias Caracterização

A pessoa permanece 

na organização 

porque

Estado 

psicológico

Afetivo
Grau  em  que  o  empregado  se  sente 
emocionalmente  ligado,  identificado  e 
envolvido na organização

Sente que quer 
permanecer

Desejo

Instrumental

Grau  em  que  o  empregado  se  mantém 
ligado  à  organização  devido  ao 
reconhecimento  dos  custos  associados 
com  sua  saída  da  mesma.  Este 
reconhecimento  pode  advir  da  ausência 
de  alternativas  de  empego,  ou  do 
sentimento de que os sacrifícios pessoais 
gerados pela saída serão elevados.

Sente que tem 
necessidade de 

permanecer
Necessidade

Normativo
Grau  em  que  o  empregado  possui  um 
sentido da obrigação (ou dever moral) de 
permanecer na organização

Sente que deve 
permanecer

Obrigação

Fonte: Adaptado de Rego e Souto (2002)

       Segundo Medeiros (2003), a principal contribuição de Meyer e Allen ao estudo do 

comprometimento foi a operacionalização das teorias do comprometimento organizacional.

Ainda segundo, Zanelli, Borges-Andrade e Bastos (2004) estes três estilos de ligação 

do colaborador com a organização, estabelecem três estados de comprometimento o desejo 

(afetivo), a necessidade (contínuo) e a obrigação moral (normativo).

Para Medeiros et al. (2005) parece que o conceito de Meyer e Allen (1991) é o que 

melhor define comprometimento,  pois é um conceito aceito internacionalmente e utilizado 

como  definição  de  comprometimento,  além  de  abranger  de  maneira  sucinta  a  ideia  de 

diferentes autores, que trazem aspectos semelhantes do construto comprometimento.

Assim, comprometimento será entendido como um construto formado pela dimensão 

afetiva,  onde  há  o  estabelecimento  de  vínculo  afetivo  com  a  organização  e  demais 

colaboradores,  permanecendo  o  colaborador  na  organização  porque  quer  e  não  porque  é 

obrigado; a dimensão contínua, que se caracteriza pela permanência do colaborador devido à 

necessidade deste emprego e de remuneração e a dimensão normativa em que o colaborador 

permanece na empresa porque se sente obrigado.
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É necessário ressaltar, que o fato de um colaborador comprometer-se com uma destas 

três dimensões com a organização, em nada impede que este também esteja comprometido 

com  outra  dimensão;  uma  forma  de  comprometimento  não  anula  a  outra,  isto  é,  são 

independentes.

3.4.2  Escalas de Medidas do Comprometimento Organizacional de Meyer e Allen (1991)

As escalas desenvolvidas por Meyer e Allen são de dois tipos, uma escala com 24 itens 

e outra reduzida com 18 itens. As escalas trazem questões fechadas sobre comprometimento 

organizacional e são aplicadas no formato Likert. Um terço dos indicadores do instrumento 

diz  respeito  ao  comprometimento  afetivo,  outro  um terço  se  refere  ao  comprometimento 

instrumental e também um terço ao comprometimento normativo.

O quadro 4 demonstra  a escala  reduzida com dezoito  itens,  utilizada por Meyer e 

Allen,  na  qual  são  apresentadas  frases  para  que  os  respondentes  assinalem  o  grau  de 

discordância ou concordância com as assertivas. 

Quadro 4 – Validação do modelo de três componentes

Enfoque Indicadores

Afetivo

Eu seria muito feliz em dedicar o resto da minha carreira nesta organização.

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

Eu não sinto um forte senso de integração com esta organização.

Eu não me sinto emocionalmente vinculado a esta organização.

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

Esta organização tem um imenso significado pessoal para mim.

Instrumental

Na situação atual, ficar nesta organização é na realidade uma necessidade mais 
do que um desejo.

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

Se eu decidisse deixar  essa organização agora,  minha vida ficaria  bastante 
desestruturada.

Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse essa organização.

Se eu já não tivesse dado tanto de mim nesta organização, eu poderia pensar 
em trabalhar num outro lugar.

Uma das poucas consequências negativas de deixar essa organização seria a 
escassez de alternativas imediatas.
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Normativo

Eu não sinto nenhuma obrigação em permanecer na minha empresa.

Mesmo se fosse vantagem para mim, eu sinto que não seria certo deixar minha 
organização agora.

Eu me sentiria culpado se deixasse minha organização agora.

Esta organização merece a minha lealdade.

Eu não deixaria  minha organização agora,  porque eu tenho uma obrigação 
moral com as pessoas daqui.

Eu devo muito a esta organização.
Fonte: Medeiros Enders (1998)

Este  modelo  é  utilizado para  que os  pesquisadores  tenham um entendimento  mais 

claro da relação do colaborador com a organização quando consideram a força de todas as três 

formas de comprometimento atuando juntas, do que quando tentam classificá-las como sendo 

cada uma de um tipo particular.

Esta abordagem múltipla está presente nos trabalhos de diversos pesquisadores como 

MEDEIROS  e  ENDERS  1998;  BANDEIRA,  1999;  BASTOS,  2000  e  tantos  outros  na 

pesquisa nacional como internacional.

Em  síntese,  os  pesquisadores  têm  um  entendimento  mais  claro  da  relação  do 

empregado  com  a  organização  quando  consideram  a  força  de  todas  as  três  formas  de 

comprometimento atuando juntas, do que quando tentam classificá-las como sendo cada uma 

de um tipo particular.

3.5  Estudos  do  comprometimento  organizacional  no  Brasil  utilizando  o  modelo  de 

Meyer e Allen (1991)

O volume de estudos científicos e empíricos acerca do construto comprometimento 

organizacional é muito vasto e rico, tanto em publicações na literatura internacional quanto na 

nacional. 

O presente estudo tem como objeto abordado uma Universidade Federal, que faz parte 

da gestão pública. Neste sentido se faz necessário verificar alguns estudos que abordam o 

comprometimento  no  setor  público.  Grande  parte  dos  estudos  sobre  o  comprometimento 

organizacional desenvolvidos no Brasil tem concentrado seus esforços na busca da explicação 

deste construto.

No Brasil,  foi  a partir  da década de oitenta  que se iniciaram os estudos acerca da 

temática,  ganhando forças na década de 1990 (MOTA e FOSSÁ, 2006). Os estudos sobre 
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comprometimento  ganharam destaque  a  partir  da  década  de  1990,  após  a  publicação,  na 

Revista de Administração de Empresas (RAE), do artigo de autoria de Bastos (1993). Nele foi 

apresentado um resumo das principais abordagens conceituais e da fundamentação teórica que 

as sustentam.

Os  estudos  sobre  comprometimento  vêm  ganhando  grande  destaque  dentro  da 

academia  e  obtendo  vertiginoso  crescimento  no  quesito  publicações  (MEDEIROS  et  al., 

2003).

Bastos  (1993)  defende  que  os  estudos  sobre  comprometimento  organizacional  são 

muito variados, em função dos diversos objetos que podem servir de foco ou alvo para o 

vínculo do trabalhador, como organização,  sindicato,  carreira,  valores e trabalho, todos se 

estabelecendo em um caminho próprio de investigação.

Apesar da constatação deste interesse datar do início da segunda metade do século 

XX, podemos considerar que o conceito de comprometimento vem sendo trabalhado de forma 

mais  frequente  desde  o  clássico  trabalho  de  Mowday, Steers  e  Porter  (1982),  tendo sido 

inaugurado  no Brasil,  a  partir  da  publicação  dos  trabalhos  pioneiros  de  Borges-Andrade, 

Cameschi e Silva (1989) e Bastos (1994) (CANÇADO, GENELHU e MORAES, 2007).    

Embora na literatura do campo de conhecimento do comprometimento organizacional, 

no  Brasil,  já  existam  inúmeros  estudos  com  análise  nos  seus  vários  focos,  enfoques  e 

modelos,  o modelo complexo de três componentes  de Meyer e  Allen,  é também bastante 

analisado e estudado por diferentes pesquisadores.

Estes autores são apontados por Mathieu e Zajac (1990) como os mais importantes 

pesquisadores desse tema e seu modelo é o mais amplamente aceito. Segundo Medeiros et al. 

(2002),  no  Brasil,  diversas  pesquisas  abordam  o  comprometimento  como  um  construto 

multidimensional,  na  tentativa  de  entender  os  trabalhadores  e  seus  vínculos  com  a 

organização de uma maneira mais complexa.

Pode-se, além disso, citar também as pesquisas realizadas por Bastos Camaeshi e Silva 

(1990), Borges-Andrade, Brandão (1991), Gama (1993), (1994), Brito (1995), Pena (1995), 

Moraes e Marques (1996),  Medeiros (1997),  Bandeira  (1999),  Silva (2003) dentre  muitas 

outras, com a proposta de elaborar modelos explicativos e quantificar o comprometimento 

frente a seus diversos enfoques e focos de análise.

Como  forma  de  exemplificar,  nesta  parte  do  trabalho,  serão  apresentados  alguns 

trabalhos que já foram feitos no campo de estudo, utilizando o modelo citado.
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Bandeira, Marques e Veiga (2000) no trabalho apresentado no ENANPAD em 1999 e 

publicado também na revista RAC em 2000, procuraram responder ao questionamento de que 

até que ponto é possível conseguir comprometimento especialmente no setor de serviços, em 

que a demanda por pessoas qualificadas e compromissadas para satisfação do consumidor em 

suas necessidades é elevada, levando-se em consideração que a empresa estudada pertence ao 

setor público, mais precisamente a Empresa de Correios e Telégrafos (ECT).

A pesquisa foi conduzida pautada no modelo de três dimensões de Meyer e Allen 

(1991).  Uma  das  grandes  contribuições  do  trabalho  foi  a  inserção  do  movimento  das 

pesquisas de comprometimento organizacional em uma linha mais abrangente, salientando a 

nova tendência norte-americana de pesquisar os múltiplos comprometimentos no ambiente de 

trabalho.

Medeiros  (2003),  em  sua  tese  de  doutorado  da  Universidade  de  São  Paulo, 

denominada  de  Comprometimento  organizacional  e  suas  relações  com  características 

organizacionais e desempenho nas empresas hoteleiras, procurou identificar as relações entre 

características organizacionais, dimensões latentes do comprometimento organizacional e o 

desempenho  das  organizações.  Neste  estudo,  o  autor  utilizou  indicadores  do 

comprometimento organizacional, tirados dos instrumentos de Meyer e Allen (1991). Ficou 

demonstrado que determinadas características organizacionais influenciam de forma positiva 

nas dimensões latentes do comprometimento afetivo.

Nos estudos realizados por Naves e Coleta (2003) através de uma pesquisa de campo 

em empresas hoteleiras, em um grupo de hotéis convencionais da cidade de Uberlândia/MG, 

analisaram  a  relação  dos  tipos  de  cultura  organizacional  com  a  natureza  do  vínculo 

estabelecido entre  o indivíduo e a organização.  As variáveis independentes  consistiam em 

pessoais,  profissionais  e  os  tipos  de  cultura  organizacional.  A variável  dependente  foi 

representada  pelas  três  dimensões  do  comprometimento  organizacional.  A  pesquisa  foi 

realizada com funcionários, de quatro hotéis, sendo três hotéis convencionais  e  um  hotel 

residência. Para analisar o comprometimento organizacional, foi utilizado o instrumento de 

Meyer, Allen (1991), com 18 indicadores, divididos entre os três componentes do modelo.

Também Silva (2003) estudou as práticas utilizadas pela área de Recursos Humanos 

nas  empresas  para  a  obtenção  do  comprometimento  por  parte  de  seus  funcionários.  A 

realização da pesquisa ocorreu em uma empresa de operação logística no estado de Minas 

Gerais  e  usou  o  instrumento  desenvolvido  por  Meyer  e  Allen  (1991).  Na  aplicação  da 
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pesquisa  foram distribuídos  questionários,  ficando constatado  que  as  práticas  de  recursos 

humanos,  influenciaram  a  dimensão  afetiva  e  normativa  do  comprometimento.  Tendo  o 

pesquisador  observado  que  os  índices  mais  elevados  estão  nas  práticas  de  gestão  do 

conhecimento e remuneração.

Em  seu  trabalho  Souza  (2003)  analisou  os  impactos  das  fusões  e  aquisições  no 

comprometimento organizacional dos empregados em trajetória de organização bancária. Para 

esse estudo utilizou-se o modelo do Meyer e Allen (1991). Os resultados apontaram níveis 

altos de comprometimento instrumental e afetivo e foi detectado o comprometimento com o 

foco na carreira.

No estudo de Soldi (2006) sobre o comprometimento de trabalhadores terceirizados e 

efetivos, no qual o objetivo era avaliar e comparar o grau de comprometimento, adotando o 

questionário adaptado do Meyer e Allen, foram feitas perguntas fechadas para cada um dos 

tipos de comprometimento (afetivo, instrumental e normativo). Os resultados apontaram que 

os efetivos apresentam graus mais elevados de comprometimento afetivo, enquanto que os 

terceirizados apresentam graus mais elevados de comprometimento instrumental e normativo.

Em  sua  pesquisa  Dias  (2005),  examinou  as  relações  existentes  entre  valores 

organizacionais, modelos e práticas de gestão de pessoas e comprometimento organizacional. 

A população  pesquisada  foi  entre  empresas  de  ferro-guisa  do  parque industrial  de  Minas 

Gerais.  Também  foi  utilizado  o  método  de  pesquisa  survey  e  questionários.  O  estudo 

focalizou  indicadores  de  valores  organizacionais  e  questões  de  comprometimento 

organizacional do modelo do Meyer e Allen. Os resultados apontaram que existe uma relação 

significativa, positiva e moderada entre os três construtos.

Pelo estudo realizado por Santos (2008) em uma agência de fomentos de Minas Gerais 

teve o objetivo de conhecer as políticas de gestão de pessoas adotadas pela empresa e analisar 

como elas interferem no comprometimento dos seus funcionários. O modelo adotado foi o de 

Meyer e Allen (1991). A amostra foi composta de cinco categorias ocupacionais: gerentes, 

consultores  internos,  analistas,  assistentes  e  auxiliares.  Os  resultados  apontaram  que  as 

políticas de gestão de pessoas estudadas influenciam o comprometimento organizacional nas 

dimensões afetiva e normativa estabelecendo fraca correlação na dimensão instrumental.
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4 DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO E SUA METODOLOGIA

Neste capítulo, apresenta-se o percurso metodológico que balizou o desenvolvimento 

deste  estudo,  visando  a  atingir  os  objetivos  propostos.  Começa  com a  caracterização  da 

pesquisa. Em seguida, são apresentados o delineamento e sujeitos da pesquisa, população e 

amostra, coleta de dados, definição de termos e variáveis e, por fim, a análise dos dados.

Segundo Gil (1999) o objetivo principal de uma pesquisa é por meio do uso de uma 

metodologia  científica,  buscar  respostas  para  um  determinado  problema,  obtendo  novos 

conhecimentos. Já Marconi (2009) define que pesquisa é um processo formal e que através de 

uma metodologia científica cria-se o caminho para conhecer a realidade ou para descobrir 

verdades parciais.    

4.1 Tipo de Pesquisa

Esta pesquisa científica tem como finalidade investigar fenômenos do comportamento 

humano para a melhor compreensão na atividade organizacional. Com vistas a alcançar os 

objetivos desta pesquisa, o presente trabalho se caracteriza como pesquisa de campo, com 

abordagem quali-quantitativa, com caráter exploratório, com desenho transversal e descritivo, 

a fim de se atingir os objetivos propostos. Assim, tem-se o intuito de responder as questões 

formuladas neste estudo, por ser uma pesquisa de caráter  eminentemente empírica, na qual 

será  investigado  o  CT  da  UFC.  Buscou-se,  assim,  identificar  os  componentes  do 

comprometimento organizacional, utilizando instrumentos já validados e alguns indicadores 

desenvolvidos a partir da revisão da literatura apresentada. 

A pesquisa quanto à forma de abordagem é classificada como quali-quantitativa, tendo 

em vista que apresentará uma análise dos dados obtidos através da aplicação de questionários 

junto aos servidores técnico-administrativos do Centro de Tecnologia da UFC.

A pesquisa quantitativa (ROESCH, 2006) enfatiza a utilização de dados padronizados 

e permite ao pesquisador elaborar comparações e generalizações, utilizando a estatística para 

análise de dados.

De acordo com Richardson  et al., (2007), a pesquisa quantitativa é apropriada para 

medir  tanto  opiniões,  atitudes,  preferências  como  comportamentos,  sendo  esse  um  dos 

objetivos do presente estudo. Conforme afirmação do mesmo autor, a pesquisa quantitativa 
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impõe a estrutura pré-determinada ao pesquisado, minimizando a heterogeneidade da coleta 

de dados e assim, inferindo maior confiabilidade aos resultados. 

Ainda definindo a presente pesquisa, está pode ser tida como qualitativa. Para Perez 

(2006) este tipo de pesquisa é vista como sendo uma técnica que não utiliza meios estatísticos 

como base do processo de análise estudado e cuja preocupação maior está em identificar as 

variáveis e não em numerar, medir ou correlacioná-las. No entanto, as pesquisas qualitativas e 

quantitativas podem ser combinadas para produzir estudos complementares. Neste caso, uma 

pesquisa pode utilizar uma abordagem qualitativa adotando roteiro de entrevista previamente 

elaborado  e  ser  complementada  por  meio  de  uma  abordagem  quantitativa  utilizando 

questionários fechados. 

            O estudo é exploratório porque buscará identificar as relações, ainda pouco conhecidas 

a  respeito  do  comprometimento  organizacional  no  CT da  UFC,  fazendo  uso  do  modelo 

conceitual de três dimensões proposto por Meyer e Allen (1991), na tentativa de aprimorar os 

conhecimentos sobre este assunto. 

 A categoria deste trabalho também tem uma análise descritiva, justificada conforme 

Gil (1994) quando afirma que entre as pesquisas descritivas salientam-se aquelas que têm por 

intuito estudar as características de um determinado grupo ou fenômeno e suas relações entre 

variáveis.  Além  disso,  pesquisas  descritivas  também  visam  levantar  opiniões,  atitudes  e 

crenças  de  uma  população.  Essa  tipologia,  segundo  Vergara  (2000,  p.  47),  “expõe 

características de determinada população ou de determinado fenômeno”. 

    Assim,  o  caráter  descritivo  desta  pesquisa  buscará  relacionar  variáveis  do 

comprometimento  organizacional,  descrevendo  os  resultados  obtidos  na  pesquisa  e 

associando  com os  servidores  técnico-administrativos  do  CT da  UFC.  O presente  estudo 

objetiva, assim, compreender e descrever dados representativos do fenômeno estudado.

 Com o intuito de descrever e analisar os dados descritivos, o trabalho também teve 

um recorte  transversal.  Assim,  de  acordo  com a  colocação  de  Schirrmeister  (2006),  nos 

estudos transversais, a coleta de informações é realizada de uma só vez, pois busca a maior 

exatidão possível, com um mínimo de viés, e os objetivos podem ser a representação precisa 

das características de uma situação, de um grupo ou um de indivíduo.

  Quanto aos meios a pesquisa será um estudo de caso.  Segundo Vergara (2009, p.44), o 

estudo de caso se caracteriza como “circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas essas 
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como  uma  pessoa,  uma  família,  um  produto,  uma  empresa,  um  órgão  público,  uma 

comunidade ou mesmo um país”.

  A base teórica foi elaborada a partir de pesquisa bibliográfica. Quanto ao delineamento a 

pesquisa,  caracteriza-se  por  ser  de  levantamento,  onde  são  interrogadas  as  pessoas  cujo 

comportamento se deseja conhecer. 

4.2 Instrumento de Coleta de Dados 

Os procedimentos técnicos que estão envolvidos neste trabalho, para o alcance dos 

objetivos, foram as pesquisas bibliográfica, documental e de campo. Para Cervo e Bervian 

(1996), qualquer tipo de pesquisa em qualquer área do conhecimento supõe e exige pesquisa 

bibliográfica  prévia,  quer  para  o  levantamento  da  situação  em  questão,  quer  para  a 

fundamentação teórica ou ainda para justificar os limites e contribuições da própria pesquisa. 

Entende-se,  então,  que  pesquisa  bibliográfica  envolve  o  embasamento  teórico  de  caráter 

interpretativo,  correlacionando  a  pesquisa  ao  referencial  teórico.  A pesquisa  bibliográfica 

abrangeu  o  levantamento  da  literatura  pertinente  como  artigos,  periódicos,  dissertações  e 

teses.

         Definiu-se, para a coleta de dados, o questionário, por ser este um meio útil e eficaz para  

obtenção  de  informações  em  intervalo  de  tempo  relativamente  curto  (GIL,  1999).  O 

questionário é um instrumento que serve de apoio ao pesquisador para a coleta de dados  e 

que pode ser utilizado em uma pesquisa de cunho quantitativa-descritiva com o objetivo de 

medir variáveis individuais ou em grupo (OLIVEIRA, 1997). 

    Os  questionários  foram  entregues  pessoalmente  nos  mais  diversos  setores,  como 

secretarias,  departamentos,  oficinas  e  bibliotecas  e  alguns  foram enviados  por  e-mail  aos 

servidores  que  estavam em férias  ou  afastados  por  diversos  motivos,  a  fim de  colher  as 

respostas dos referidos servidores.

 A aplicação dos questionários ocorreu durante o período de 03 de setembro a 04 de outubro 

de 2013, com os servidores técnico-administrativos  em educação,  ativos,  pertencentes  aos 

níveis de classificação A, B, C, D e E, lotados no CT da UFC, buscando-se obter o máximo de 

retorno.

         Os questionários foram estruturados para a coleta de dados. Segundo Malhotra (2006), 

esse método baseia-se em um interrogatório dos participantes, principalmente no que tange ao 

seu comportamento, intenções, atitudes, percepções, dentre outros fatores. Para cumprimento 
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de tal objetivo, foram utilizados dois questionários estruturados visando certa padronização no 

processo de coleta de dados.

Ainda de acordo com Roesch (2005),  o questionário é o instrumento de coleta  de 

dados  mais  utilizado  em  pesquisa  quantitativa  que  busca  mensurar  alguma  coisa.  O 

questionário é  um instrumento que serve de apoio ao pesquisador para a  coleta  de dados 

(OLIVEIRA, 1997). 

Também para Richardson (1995) este tipo de instrumento pode ser utilizado em uma 

pesquisa de cunho quantitativa-descritiva com o objetivo de medição de variáveis individuais 

e grupais.

O  questionário  estruturado  para  este  trabalho  é  composto  por  duas  partes,  sem a 

identificação dos respondentes. A primeira parte do instrumento é composta por variáveis com 

questões fechadas,  nas quais foram coletados dados sobre algumas características  gerais  e 

demográficas  dos  respondentes  tais  como  gênero,  estado  civil,  faixa  etária,  grau  de 

escolaridade  e  tempo  de  serviço  e  uma  questão  aberta  relacionada  ao  cargo  ocupado  na 

Universidade.         

A  segunda  parte  do  questionário  contempla  as  variáveis  de  estudo  do 

comprometimento  organizacional,  nas  bases  afetiva,  instrumental  e  normativa,  sendo  18 

questões fechadas sobre o construto com os indicadores utilizados por Meyer e Allen (1991), 

validado no Brasil por Medeiros e Enders (1998), do tipo LIKERT, variando de 1 (discordo 

totalmente)  a  5  (concordo  totalmente).  Nos  Anexos  deste  trabalho  são  apresentados  os 

questionários em sua forma original. 

De acordo com Cooper e Schindler (2003) a escala do tipo Likert,  reflete a força da 

atitude do sujeito no valor que ele atribui à resposta, e permite uma comparação do escore de 

uma pessoa com a distribuição de pontuações de um grupo de amostragem bem definido. 

Afirmam ainda que esta escala é a mais frequentemente usada e consiste em afirmações que 

expressam atitudes favoráveis ou desfavoráveis em relação ao objeto de estudo.

4.3 População e amostra do estudo 

Malhotra (2006) explica que população é o agregado, ou soma, de todos os elementos 

que  compartilham algum conjunto  de características  comuns.  Tomando uma população,  o 

pesquisador pode realizar um censo, que seria o levantamento completo dos elementos de 

uma população; ou uma amostra, que seria o subgrupo de uma população. 
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Conforme afirmam Lakatos e Marconi (1994), é necessário delimitar o grupo que fará 

parte da pesquisa,  o que evita uma questão de pesquisa muito abrangente e sem um foco 

definido a ser seguido. 

Assim, o presente estudo foi realizado junto aos servidores técnico-administrativos em 

educação, ativos, do Centro de Tecnologia da UFC, pertencentes ao quadro de pessoal dessa 

instituição federal de ensino superior.

        Os participantes estão distribuídos nas mais diversas funções e lotação de trabalho, como 

coordenações  e  secretarias  de  cursos  de  graduação,  pós-graduação,  secretaria  de  centro, 

laboratórios, bibliotecas e oficinas distribuídas pelo CT. 

     A amostra tentou contemplar o maior número possível de sujeitos, porém houve certa 

dificuldade para que os questionários fossem aplicados para todos os sujeitos propostos no 

planejamento  da  pesquisa.  Dessa  forma,  ficou  composta  por  52  sujeitos  selecionados 

aleatoriamente. Os  dados  sócio-demográficos  solicitados  foram:  sexo,  idade,  estado  civil, 

escolaridade, tempo de trabalho e cargo ocupado. 

4.4 Análise dos Resultados 

De acordo com Vergara (1997), o tratamento de dados refere-se àquela seção na qual 

se explica para o leitor a maneira como se pretende tratar os dados, justificando o motivo pelo 

qual esse tipo de tratamento é adequado aos propósitos do projeto. 

A partir dos dados recebidos dos respondentes por meio dos instrumentos enviados a 

toda a população, tornou-se possível analisar os dados da pesquisa, com apoio do software e 

pacote estatístico GNU PSPP do LINUX. Este programa é um substituto gratuito para o SPSS 

e se assemelha muito a este, com algumas poucas exceções. A escolha do PSPP, ocorreu em 

virtude deste pesquisador não ter conseguido obter cópia recente do SPSS e o original ter 

valor bastante elevado.

O PSPP é um software para análises estatísticas sobre matrizes de dados. O seu uso 

permite  gerar  relatórios  tabulados,  normalmente  utilizados  na  realização  de  análises 

descritivas e inferências a respeito de correlações entre variáveis. Ele é capaz de fazer análises 

descritivas, testes T, regressão linear e testes não paramétricos. No processo de análise, três 

etapas  serão  percorridas  durante  o  desenvolvimento  da  pesquisa.  O  uso  da  estatística 

descritiva,  para  conhecer  as  médias,  frequências  e  desvios  padrões  da  variável 
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comprometimento organizacional  e dos enfoques desta  variável,  objetivando identificar  os 

diferentes níveis de comprometimento. 

Nessa etapa,  antes da aplicação das técnicas de análise de dados, foi  realizado um 

exame prévio dos dados, envolvendo toda a amostra. Os dados coletados serão ordenados, 

tabulados e convertidos para o software GNU PSPP do LINUX, de modo a possibilitar as 

análises  estatísticas,  de  confiabilidade  e  descritivas,  tais  como  análise  de  variância  e 

correlação, para possibilitar a interpretação final dos resultados obtidos.
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5 ANÁLISES E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste capítulo são apresentados as análises e os resultados da pesquisa, de acordo com 

os objetivos  elencados na introdução deste estudo. Inicialmente,  foi  caracterizado o perfil 

demográfico dos respondentes desta pesquisa. Logo depois, foram conhecidas e identificadas 

as  principais  dimensões  do  comprometimento  organizacional  e  verificada  a  existência  de 

diferença entre os fatores do comprometimento organizacional  em relação ao sexo, idade, 

situação conjugal, escolaridade, tempo de serviço na Universidade e cargo ocupado.

5.1 Perfil e Características dos Participantes da Pesquisa

Visando  atender  aos  objetivos  do  presente  estudo,  apresenta-se  inicialmente,  a 

caracterização  do  perfil  dos  pesquisados,  por  meio  da  análise  de  suas  características 

sóciodemográficas.  Neste  sentido,  foram  efetuados  testes  estatísticos  descritivos  e  de 

frequência para os dados pessoais e profissionais. 

Também para auxiliar aos objetivos deste estudo foram levantados para conhecimento 

e  delimitação  o perfil  dos  sujeitos  pesquisados,  por  meio  das  características pessoais  dos 

entrevistados, constituindo variáveis que foram consideradas na interpretação dos dados.

Neste contexto,  a fim de que seja seja possível a discussão dos dados apresentados 

pelos participantes, é necessário o conhecimento de algumas características das organizações 

e dos próprios participantes.  Assim, serão apresentados em diversas tabelas e gráficos,  os 

dados das entrevistas com os servidores do CT da UFC, nas quais se buscou caracterizar as 

características do seu comprometimento com a organização, por meio das razões que levaram 

estes  servidores  a  querer  ficar  na organização,  através  da  trajetória  dos  mesmos  na 

organização,  pelos motivos  que fazem com que eles continuem na organização,  por meio 

também  das  implicações  percebidas  por  eles  se deixarem  a  organização  e  através  da 

percepção deles acerca do seu comprometimento com a organização. 

Os cinquenta e dois participantes da pesquisa estão divididos por 37 pessoas do sexo 

masculino (71,15%), sendo ampla maioria e 15 do gênero feminino (28,65%), como pode ser 

demonstrado no gráfico 1 abaixo.
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GRÁFICO 1: Dados sócio- demográficos - Sexo dos participantes 
Fonte: Dados da pesquisa

Os dados referentes à idade, conforme o quadro 5 abaixo, revelam que a maior parte 

da amostra em estudo se encontra na faixa etária entre 41 a 50 anos, com dezenove servidores 

técnico-administrativos, o que representa 36,5% dos respondentes da pesquisa, sendo treze do 

gênero masculino (25%) e seis do sexo feminino (11,5%). 

A faixa etária com servidores com mais de 50 anos de idade, representa 28,8 % dos 

pesquisados, ou  quinze respondentes, com 12 indivíduos masculinos e 3 femininos, sendo a 

segunda maior faixa em número de servidores. Dentre os servidores técnico-administrativos 

do CT, na faixa de dezoito  a  trinta  anos de idade encontraram-se doze servidores,  o que 

significa 23,1%. Entre aqueles entre trinta e um e quarenta anos, observa-se o menor número 

de  sujeitos,  contando  somente  com  11,5%  da  amostra,  significando  seis  servidores 

técnico-administrativos nesta faixa de idade.

      Quadro 5 – Faixa etária e sexo dos participantes

Faixa 
Etária

Sexo

Total PercentualMasculino % Feminino %

De 18 a 30 anos 8 15,4 4 7,7 12 23,1 %

De 31 a 40 anos 4 7,7 2 3,8 6 11,5 %

De 41 a 50 anos 13 25,0 6 11,5 19 36,5 %

Mais de 50 anos 12 23,1 3 5,8 15 28,8 %

Total 37 71,2 % 15 28,8 % 52 100 %

Fonte: Dados da Pesquisa

Os resultados  referentes  à idade dos  participantes  da pesquisa,  também podem ser 

visualizados por meio do gráfico 2, abaixo. 
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GRÁFICO 2: Dados sócio- demográficos - Faixa etária 
Fonte: Dados da pesquisa

Estes  52 servidores  técnico-administrativos  em educação,  estão divididos  nos  mais 

diversos  níveis  de  classificação,  referentes  aos  cargos  ocupados  na  Universidade,  sendo 

apenas 01 pertencente ao nível de classificação A, 01 ao nível de classificação B, 10 ao nível 

C, 27 fazem parte do nível D e 07 constituem o nível E. Seis participantes não quiseram 

informar o seu nível  de classificação.  Estas informações  estão demonstradas  no quadro 6 

abaixo,  que  também  mostra  a  divisão  entre  os  gêneros  dos  mais  diversos  níveis  de 

classificação.

 

Quadro 6 – Níveis de classificação e sexo dos participantes

Níveis de 
classificação

Sexo

Total PercentualMasculino % Feminino %

A 1 1,9 % 0 0 % 1  1,9 % 

B 1 1,9 % 0 0 % 1 1,9 %

C 7 13,5 % 3 5,8 % 10 19,2 %

D 23 44,2 % 4 7,7 % 27 51,9 %

E 1 1,9 % 6 11,5 % 7 13,5 %

Não Informou 4 7,7 % 2 3,8 % 6 11,5 %

Total 37 71,2 % 15 28,8 % 52 100 %
Fonte: Dados da Pesquisa

Entre os respondentes, seis servidores técnico-administrativos que representam, 11,5% 

preferiram não informar seus níveis  de classificação,  sendo quatro homens (7,7%) e duas 

mulheres  (3,8%).  Os  respondentes  ocupantes  de  cargos  do  nível  de  classificação  A e  B 
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representam 1,9 % da amostra cada um, sendo ambos do sexo masculino. Os respondentes do 

nível de classificação C, representam 19,2%, com 7 homens (13,5%) e 3 mulheres (5,8%), os 

ocupantes de cargos do nível de classificação D, equivalem a 51,9% e representam a grande 

maioria, totalizando vinte e sete indivíduos, sendo vinte e três do sexo masculino (44,2%) e 

quatro  do  sexo  feminino  (7,7%)  e  os  ocupantes  da  classe  E,  representam  13,5%  dos 

indivíduos,  totalizando  sete,  sendo  um homem  e  seis  mulheres,  este  é  o  único  nível  de 

classificação em que as mulheres representam ampla maioria. Os resultados também podem 

ser visualizados por meio do gráfico 3 abaixo. 
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GRÁFICO 3 - Dados sócio- demográficos - Níveis de Classificação  
Fonte: Dados da pesquisa

Pelo  quadro  7,  pode-se  também  verificar  os  dados  referentes  à  faixa  etária  dos 

participantes de acordo com seus níveis de classificação de acordo com a estrutura de cargos 

no Centro de Tecnologia da UFC. Realizando-se um cruzamento entre os dados, percebe-se 

que os cargos de nível A e B, estão praticamente extintos, o que pode ser corroborado por não 

mais haver concursos públicos para preenchimentos de vagas nestes cargos, o que pode ser 

verificado pelo elevado número de terceirizações na administração pública, como no caso da 

UFC.

Os cargos de nível médio, nível de classificação D, são aqueles que apresentam uma 

maior  quantidade  de  servidores  técnico-administrativos  no  CT da  UFC,  com 27 sujeitos, 

representando mais  da metade  dos  outros  níveis  de classificação juntos,  com 51,9%. Nas 

faixas etárias de 18 a 30 anos e de 41 a 50 anos, cada uma com 15,4 %,  percebe-se o maior  
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número de servidores com nível de classificação D, oito em cada faixa etária e dezesseis no 

total, isto também pode ser explicado conforme verificado na pesquisa, por estarem lotados 

em secretarias, coordenações de graduação e pós-graduação, assim como em departamentos 

distribuídos pelos mais diversos setores do Centro de Tecnologia, em virtude de grande oferta 

de vagas em concursos públicos e crescimento da estrutura acadêmica e administrativa da 

Universidade nos últimos anos, sobretudo a partir do governo do então Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva e recursos oriundos da expansão da educação superior por conta do Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), que tem 

como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na educação superior. 

Quadro 7 – Faixa etária e níveis de classificação

Faixa 
etária

        Nível de Classificação

Total

Total

Percentual

(%)
Não 

Respondeu

% A % B % C % D % E %

De 18 a 

30 anos
1 1,9 0 0 0 0 1 1,9 8 15,4 2 3,8 12 23,1

De 31 a 

40 anos
0 0 0 0 0 0 0 0 5 9,6 1 1,9 6 11,5

De 41 a 

50 anos
2 3,8 1 1,9 1 1,9 5 9,6 8 15,4 2 3,8 19 36,5

Mais de 

50 anos
3 5,8 0 0 0 0 4 7,7 6 11,5 2 3,8 15 28,8

Total 6 11,5 1 1,9 1 1,9 10 19,2 27 51,9 7 13,5 52    100 %
Fonte: Dados da Pesquisa

Analisando-se  o  perfil  dos  técnico-administrativos  em  educação  participantes  da 

pesquisa, com relação à variável situação conjugal, conforme demonstrado no quadro 8, os 

dados indicam que mais da metade são casados (57,69%), o que representa trinta indivíduos 

selecionados, logo em seguida têm-se quatorze indivíduos solteiros, perfazendo 26,92%.

O gráfico 4 abaixo,  ajuda a visualizar  os dados referentes  a situação conjugal  dos 

servidores  técnico-administrativos  do  CT da  UFC,  em  que  na  sua  grande  maioria  estão 

casados.
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Pode-se ainda verificar, por meio de informações referentes à situação conjugal com o gênero 

dos  participantes,  que  o  maior  número  de  casados  são  homens  com 25 (48,1%),  já  com 

relação as mulheres apenas 5 são casadas (9,6%). Interessante também detalhar, que dos 14 

indivíduos solteiros (26,9%), sete são de cada gênero, ou seja, 13,5%. Não havendo nenhum 

viúvo entre os entrevistados.

Quadro 8 – Situação conjugal e Gênero

Situação 
conjugal

      Gênero

Total PercentualMasculino % Feminino %

Não Respondeu 1 1,9 0 0 1 1,9

Solteiro 7 13,5 7 13,5 14 26,9

Casado 25 48,1 5 9,6 30 57,7

União Estável 2 3,8 2 3,8 4 7,7

Divorciado 1 1,9 1 1,9 2 3,8

Viúvo 0 0 0 0 0 0

Separado 1 1,9 0 0 1 1,9

Total 37 71,2 % 15 28,8 % 52 100 %
Fonte: Dados da Pesquisa

Importante  também mensurar é a situação conjugal  com relação a  faixa etária  dos 

participantes  da  pesquisa.  Como  dito  anteriormente,  a  maior  parte  dos  participantes  da 

pesquisa são casados, em número de trinta, o que representa 57,7%.
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Também percebe-se, por meio do quadro 9 abaixo, que a maior parte dos casados estão 

na faixa etária de 41 a 50 anos de idade, com treze indivíduos, o que significa 25% dos casos. 

O número de solteiros vem logo a seguir, com 14 sujeitos (26,9%), em que na faixa etária de 

18 a 30 anos se encontram o maior número com sete indivíduos, 13,5% da amostra analisada. 

        Quadro 9 – Faixa etária e situação conjugal 

Total

Total (%)

             Situação conjugal 

Faixa etária
Não 

informou
Solteiro Casado

União 

Estável
Divorciado Separado

De 18 a 30 anos 

(%)

0 7 4 1 0 0 12

   0 % 13,5 % 7,7 % 1,9 % 0 % 0 % 23,1 %

De 31 a 40 anos 

(%)

0  1 5 0 0 0 6

   0 % 1,9 % 9,6 % 0 % 0 % 0 % 11,5 %

De 41 a 50 anos

(%)

0 3 13 2 1 0 19

   0 % 5,8 %   25 % 3,8 % 1,9 % 0 % 36,5 %

Mais de 50 anos

(%)

1 3 8 1 1 1 15

  1,9 % 5,8 % 15,4 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 28,8 %

Total

       Total (%)

1 14 30 4 2 1 52

  1,9 %  26,9 % 57,7 % 7,7 % 3,8 % 1,9 %     100 %

Fonte: Dados da Pesquisa

Ainda com relação a situação conjugal dos participantes, o quadro 10, mostra a análise 

feita entre a situação conjugal e nível de escolaridade dos técnico-administrativos do CT da 

UFC. A maioria destes servidores possuem nível superior completo, 34 (65,4%), mais do que 

a metade dos outros níveis de instrução juntos. O que ainda pode aumentar, se consideramos 

aqueles que estão concluindo seus cursos de graduação, 19,2%, em número de dez servidores.

Os casados também são aqueles que possuem o maior nível de escolaridade, isto é, o 

nível superior completo com 18 casos e 34,6% da amostra. Os solteiros também vêm logo em 

seguida, sendo 09 com nível superior completo no valor correspondente a 17,3%. 
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                Quadro 10 – Situação conjugal e escolaridade

Total
 Total (%)

            Escolaridade

Situação 
Conjugal

Fundamental 
completo

Ensino Médio 
completo

Superior 
Incompleto

Superior 
completo

Não Respondeu
(%)

0 0 0 1 1

0 % 0 % 0 % 1,9 % 1,9 %

Solteiro
(%)

0 2 3 9 14

0 % 3,8 % 5,8 % 17,3 % 26,9 %

Casado
(%)

2 4 6 18 30

3,8 % 7,7 % 11,5 % 34,6 % 57,7 %

União Estável
 (%)

0 0 1 3 4

 0 % 0 % 1,9  % 5,8  % 7,7  %

Divorciado
(%)

0 0 0 2 2

   0  % 0 % 0 % 3,8 % 3,8 %

Separado
(%)

0 0 0 1 1

0 % 0 % 0 % 1,9 % 1,9 %

Total
       Total (%)

2 6 10 34 52

3,8 % 11,5 % 19,2 % 65,4 %   100 %
Fonte: Dados da Pesquisa

O nível de escolaridade, aponta que os servidores técnico-administrativos do CT da 

UFC  possuem  bom  nível  de  instrução,  observando-se,  inclusive,  nenhum  caso  de 

analfabetismo  entre  os  pesquisados.  Boa  parte  da  amostra,  dez  servidores,  19,2%,  estão 

concluindo seus cursos de graduação, o que a curto prazo irá qualificar ainda mais a o quadro 

de pessoal da UFC. O gráfico 5 contribui para uma melhor visualização dos dados referentes 

ao nível de instrução dos servidores do CT da UFC. 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

3,85%
11,54%

19,23%

65,38%
Escolaridade

Fundamental Completo

Ensino Médio Completo

Superior Incompleto

Superior Completo

GRÁFICO 5 - Dados sócio- demográficos - Escolaridade 
Fonte: Dados da pesquisa



                                                                                                                                                 108

A situação conjugal relacionada com o tempo de serviço na UFC pode ser descrita 

através do quadro 11 abaixo, os casados representam a grande maioria  entre aqueles com 

tempo de serviço entre 20 a 30 anos, com onze indivíduos (21,2%). Os solteiros estão em sua 

maioria entre aqueles entre 4 e 10 anos de serviço na Universidade, com cinco sujeitos, e 

representam 9,6% da amostra.

                Quadro 11 – Situação conjugal e tempo de serviço na UFC

Total
     Total (%)

            Tempo de serviço na UFC

Situação 
Conjugal

Até 3 
anos

De 4 a 10 
anos

De 11 a 19 
anos

De 20 a 30 
anos

Mais de 30 
anos

Não 
Respondeu

(%)

0 0 0 0 1 1

    0 %     0 %     0 % 0 % 1,9 % 1,9 %

Solteiro
(%)

3 5 1 4 1 14

   5,8 % 9,6 % 1,9 % 7,7 % 1,9 % 26,9 %

Casado
(%)

2 10 4 11 3 30

    3,8 % 19,2 % 7,7 % 21,2 % 5,8 % 57,7 %

União 
Estável

 (%)

0 1 0 3 0 4

    0 % 1,9%     0 % 5,8 % 0 % 7,7 %

Divorciado
(%)

0 0 0 1 1 2

    0 % 0 % 0 % 1,9 % 1,9 % 3,8 %

Separado
(%)

0 0 0 0 1 1

     0 % 0 % 0 % 0 % 1,9 % 1,9 %

Total
  Total (%)

5 16 5 19 7 52

9,6 % 30,8 % 9,6 % 36,5% 13,5 % 100%
Fonte: Dados da Pesquisa

A situação conjugal dos servidores técnico-administrativos do CT da UFC, também 

pode ser relacionada com os níveis de classificação dos cargos da Universidade. Através do 

quadro 12, podemos também constatar que o maior número de casados que estão participando 

da  pesquisa  estão  no  nível  de  classificação  D,  com  dezesseis  indivíduos  (30,8%),  os 

indivíduos solteiros, também são maioria no nível de classificação D, com sete no total, o que 

equivale a 13,5%.
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 Quadro 12 – Situação conjugal e nível de classificação

Situação 
Conjugal

            Nível de Classificação

Total

Total

Percentua

l

(%)

Não 

Respondeu

% A % B % C % D % E %

Não 
Respondeu

(%)

0  0 0 0 0 0 0 0 1 1,9 0 0 1 1,9

Solteiro
(%)

2 3,8 0 0 0 0 2 3,8 7 13,5 3 5,8 14 26,9

Casado
(%)

3 5,8 1 1,9 1 1,9 5 9,6 16 30,8 4 7,7 30 57,7

União 
Estável

 (%)

0  0 0 0 0 0 3 5,8 1 1,9 0 0 4 7,7

Divorciado
(%)

1 1,9 0 0 0 0 0 0 1 1,9 0 0 2 3,8

Separado
(%)

0  0 0 0 0 0 0 0 1 1,9 0 0 1 1,9

Total
Percentual 

(%)

6 11,5 1 1,9 1 1,9 10 19,2 27 51,9 7 13,5 52 100

Fonte: Dados da Pesquisa

Verificando-se o quadro 13, que analisa conjuntamente o nível de escolaridade com o 

gênero dos participantes desta pesquisa, vê-se que a maioria dos servidores que possuem nível 

superior  completo  são homens,  no caso vinte  e  dois,  o  que equivale  a  42,3%, e  também 

possuem  maioria  com  relação  aqueles  que  estão  concluindo  seus  cursos  de  graduação 

(superior incompleto), no caso nove, 17,3%, contra apenas 1 caso sendo do sexo feminino, 

1,9%.

O perfil  do nível  de escolaridade  dos servidores  técnico-administrativos  do CT da 

UFC vem se alterando nos últimos anos. Isso pode ser percebido e analisado ainda por este 

mesmo quadro. O quantitativo de servidores com nível de escolaridade fundamental completo 

3,8 % e ensino médio completo 11,5 %, mostram que por meio destes valores apresentados o 

nível  de  instrução  sofre  uma  significativa  expansão  positiva  em  seus  valores,  caso  seja 

comparado com os valores do nível de escolaridade superior incompleto 19,2 % e superior 

completo 65,4 %.     
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Quadro 13 – Nível de escolaridade e Gênero

Escolaridade

      Gênero

Total
Percentual 

(%)
Masculino % Feminino %

Fundamental 
completo

2 3,8 0 0 2 3,8 %

Ensino Médio 
completo

4 7,7 2 3,8 6 11,5 %

Superior 
Incompleto

9 17,3 1 1,9 10 19,2 %

Superior 
completo

22 42,3 12 23,1 34 65,4 %

Total 37 71,2 % 15 28,8 % 52 100 %
Fonte: Dados da Pesquisa
 

De  acordo  com  os  dados  obtidos  no  quadro  14,  a  maioria  dos  servidores 

técnico-administrativos do CT da UFC, possuem nível superior completo, 65,4%, com trinta e 

quatro sujeitos no total. Entre aqueles que estão situados dentro da faixa etária entre 41 a 50 

anos de idade, tem-se o maior número de indivíduos com nível superior completo, no caso 

treze sujeitos, o que significa 25% da amostra entre os participantes.   

Os servidores que estão na faixa etária entre 18 a 30 anos de idade e também aqueles  

com mais de 50 anos, contam com dezoito servidores técnico-administrativos no total, nove 

servidores em cada faixa etária analisada e possuem o nível superior completo com 17,3%, 

cada um.

Entre  todos  os  níveis  de  escolaridade  dos  servidores  técnico-administrativos 

analisados, o que chama grande destaque é que aqueles que possuem nível superior completo 

são ampla maioria, mesmo considerando todos os outros níveis de escolaridade juntos, ainda 

assim não chegaria ao valor da metade daqueles que já possuem este nível de instrução, uma 

vez que esse valor seria apenas de 34,5 %, contra 65,4 %, entre aqueles que são graduados em 

algum curso de nível superior.
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                Quadro 14 – Faixa etária e escolaridade

Total

 Total (%)

            Escolaridade

Faixa etária
Fundamental 

completo
Ensino Médio 

completo
Superior 

Incompleto
Superior 
completo

De 18 a 30 anos
         (%)

0 1 2 9 12

     0 % 1,9 % 3,8 % 17,3 % 23,1 %

De 31 a 40 anos
         (%)

 0 0 3 3 6

     0 %     0 % 5,8 % 5,8 % 11,5 %

De 41 a 50 anos
         (%)

0 3 3 13 19

     0 % 5,8 % 5,8 %     25 % 36,5 %

Mais de 50 anos
(%)

 2 2 2 9 15

       3,8 % 3,8 3,8 17,3 % 28,8 %

Total
       Total (%)

2 6 10 34 52

       3,8 % 11,5 % 19,2 % 65,4 100 %
Fonte: Dados da Pesquisa

Como pode ser verificado pelo quadro 15, aqueles servidores que estão na faixa de 4 a 

10 anos de serviço, já possuem nível superior completo, com 11 servidores, o que significa, 

21,2%, e mostra que os novos servidores que ingressam na UFC, já entram com algum curso 

de  graduação  concluído,  elevando  o  nível  de  qualificação  do  corpo  administrativo  da 

instituição.

No entanto, o maior número de servidores com nível superior completo se encontra 

entre aqueles, na faixa entre 20 a 30 anos de serviço junto à instituição, com 23,1%. Isso pode 

se  dever  ao  fato  de  que  conforme  o  decreto  federal  5.824/2006,  que  estabelece  os 

procedimentos  para  a  concessão  do  Incentivo  à  Qualificação  e  para  a  efetivação  do 

enquadramento por nível de capacitação dos servidores integrantes do Plano de Carreira dos 

Cargos Técnico-Administrativos em Educação, instituído pela Lei n0 11.091, de 12 de janeiro 

de  2005,  ser  uma  forma  de  elevar  a  remuneração  dos  servidores  e  também  poder  ser 

incorporado aos valores da aposentadoria do servidor, sendo assim, uma forma de incentivo 

elevar o seu nível de escolaridade também aumentar seu nível de qualificação, contribuindo 

para uma melhor formação pessoal e profissional, o que melhora sua auto-estima com cidadão 

e poder contribuir apara a melhoria da sociedade como um todo.
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                Quadro 15 – Nível de escolaridade e tempo de serviço na UFC

Total
 Total (%)

            Tempo de serviço na UFC

Escolaridade
Até 3 
anos

De 4 a 10 
anos

De 11 a 19 
anos

De 20 a 
30 anos

Mais de 30 
anos

Fundamental 
completo

(%)

0 0 0 1 1 2

0 % 0 % 0 % 1,9 % 1,9 % 3,8 %

Ensino médio 
Completo

(%)

0 1 2 2 1 6

0 % 1,9 % 3,8 % 3,8 % 1,9 % 11,5 %

Superior
Incompleto

(%)

1 4 1 4 0 10

1,9 % 7,7 % 1,9 % 7,7 % 0 % 19,2 %

Superior
completo

(%)

4 11 2 12 5 34

7,7 % 21,2 % 3,8 % 23,1 % 9,6 % 65,4 %

Total
  Total (%)

5 16 5 19 7 52

9,6 % 30,8 % 9,6 % 36,5 % 13,5% 100 %
Fonte: Dados da Pesquisa

Conforme verificado anteriormente,  os técnico-administrativos do CT da UFC com 

nível de classificação D são maioria. Pelo quadro 16 abaixo, também são maioria no quesito 

nível superior completo com 21 sujeitos, o que corresponde a 40,4% dos respondentes desta 

pesquisa. 

Os  servidores  com  escolaridade  de  nível  fundamental  completo  e  ensino  médio 

completo são a grande minoria com somente (1,9%), cada um, e são verificados nos níveis de 

classificação A e B, com apenas dois indivíduos. 

O nível  de  classificação  C,  que  conta  com dez  servidores  técnico-administrativos, 

apresenta  três  indivíduos  com  nível  superior  incompleto  e  quatro  com  nível  superior 

completo,  o  que  demonstra  que  este  nível  de  classificação  também está  se  qualificando, 

embora ainda na fase de abertura de concursos públicos para este nível de classificação, que é 

o auxiliar em administração, o nível de escolaridade exigido como condição para ingresso, 

caso seja aprovado no concurso ser apenas o nível de ensino médio completo, ou o antigo 

segundo grau. 



                                                                                                                                                 113

     Quadro 16 – Nível de classificação e escolaridade

Escolaridade

      Nível de Classificação

Total

Total

Percentual

(%)

Não 

informou
% A % B % C % D % E %

Fundamental 
completo

1 1,9 0 0 0 0 1 1,9 0 0 0 0 2 3,8 %

Ensino médio 
Completo

3 5,8 0 0 1 1,9 2 3,8 0 0 0 0 6 11,5 %

Superior
Incompleto

1 1,9 0 0 0 0 3 5,8 6 11,5 0 0 10 19,2 %

Superior
completo

1 1,9 1 1,9 0 0 4 7,7 21 40,4 7 13,5 34 65,4 %

Total 6 11,5 1 1,9 1 1,9 10 19,2 27 51,9 7 13,5 52 100 %
Fonte: Dados da Pesquisa

Ao  analisar  o  tempo  de  serviço  na  instituição,  o  quadro  17,  mostra  que  cinco 

servidores (9,6%), ainda estão no período de estágio probatório junto à UFC, sendo dois no 

nível de classificação C e três do nível de classificação D. O maior número de servidores se 

encontra  na faixa de 20 a  30 anos de serviço (36,5%), com 19 indivíduos,  que somados 

aqueles com mais de 30 anos de atividade (13,5%), no caso sete, totaliza cinquenta por cento 

de servidores com mais de 20 anos de serviços prestados à UFC. 

Os dados também demostram que em virtude dos vários concursos que a instituição 

promoveu nos últimos anos, sobremaneira a partir de 2004, no primeiro mandato do governo 

de  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva,  o  número de  servidores  com até  10  anos  de  serviço  vem 

crescendo  bastante  nos  últimos  anos,  principalmente  se  levarmos  em consideração  que  o 

número de servidores nível D, que ingressaram, doze (23,1%) e de nível E, com três (5,8%), 

totalizam dezesseis novos servidores, equivalendo a 30,8%.  

 Verificando o número de servidores que estão entre aqueles com 11 a 19 anos de 

serviço perante à UFC, no caso apenas,  9,6%, percebe-se que a  instituição  passa por um 

período de transição,  ou seja,  em virtude dos diversos concursos realizados muitos  novos 

servidores estão ingressando na Universidade, assim como também um elevado contingente 

de  servidores  estão  próximos  de  se  aposentarem,  ocorrendo com isso  uma renovação  do 

quadro funcional.
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Quadro 17 – Tempo de serviço na UFC e nível de classificação

Tempo de 
serviço 
na UFC

               Nível de Classificação
Total

Percentual
(%)Não 

respondeu
% A % B % C % D % E %

Até 3 anos 0 0 0 0 0 0 2 3,8 3 5,8 0 0 5 9,6 %

De 4 a 10 
anos

1 1,9 0 0 0 0 0 0 12 23,1 3 5,8 16 30,8 %

De 11 a 19 
anos

1 1,9 0 0 1 1,9 2 3,8 1 1,9 0 0 5 9,6 %

De 20 a 30 
anos

1 1,9 1 1,9 0 0 6 11,5 8 15,4 3 5,8 19 36,5 %

Mais de 30 
anos

3 5,8 0 0 0 0 0 0 3 5,8 1 1,9 7 13,5 %

Total 6 11,5 1 1,9 1 1,9 10 19,2 27 51,9 7 13,5 52 100 %

Fonte: Dados da Pesquisa

Pelo gráfico 6 abaixo, é possível visualizar que o número de servidores que estão entre 

quatro a dez anos de serviço junto à UFC, está bem próximo daqueles que se encontram acima 

dos vinte anos de serviço para esta Universidade.

Através do quadro 18, percebe-se que dos 19 servidores que estão entre 20 a 30 anos 

de serviço junto à UFC, a maioria pertence ao sexo masculino, no caso 13, o que equivale a 

25%, e seis pertencem ao sexo feminino (11,5%). Os homens também são maioria entre 
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aqueles que estão próximos da aposentadoria, isto é, aqueles que estão com mais de 30 anos 

de serviço prestados à UFC, sendo 6 (11,5%), contra 1(1,9%), entre as mulheres.

Quadro 18 – Tempo de serviço na UFC e Gênero

Tempo de 

serviço na UFC

      Gênero

Total

       Total

Percentual (%)Masculino % Feminino %

Até 3 anos 3 5,8 2 3,8 5 9,6 %

De 4 a 10 anos 11 21,2 5 9,6 16 30,8 %

De 11 a 19 anos 4 7,7 1 1,9 5 9,6 %

De 20 a 30 anos 13 25 6 11,5 19 36,5 %

Mais de 30 anos 6 11,5 1 1,9 7 13,5 %

Total 37 71,2 15 28,8 52 100 %
Fonte: Dados da Pesquisa

Por  fim,  a  análise  de  dados  relacionados  aos  aspectos  sóciodemográficos  dos 

servidores técnico administrativos do CT da UFC, através do quadro 19, pode-se verificar que 

realmente  os  últimos  concursos  realizados  pela  UFC  têm  atraído  bastante  o  público, 

principalmente o público da classe considerada jovem, dentro da faixa etária entre aqueles 

com 18 a 30 anos de idade, tendo em vista que aqueles que têm até 3 anos de serviço junto à 

UFC e também os que estão estão entre 4 e 10 de serviço, alcançam um valor de 23,1%, com 

um total de doze servidores.

O número de servidores de acordo com a amostra pesquisada entre aqueles que estão 

com 20 a 30 anos de serviço junto à UFC, é de treze sujeitos, o que equivale a 25%. Caso seja  

levado em consideração aqueles  indivíduos que  estão com mais  de  20 anos de  serviço e 

também com mais de cinquenta anos de idade, no caso seis, o valor se eleva para dezenove 

servidores, o que aumenta a porcentagem para um valor de 36,5%, o que pode-se concluir que 

muitos servidores técnico-administrativos do CT da UFC estão próximos da aposentadoria, o 

que faz com que a instituição venha a promover novos concursos públicos, a fim de renovar o 

seu quadro de pessoal.
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Quadro 19 – Tempo de serviço na UFC e Idade

Tempo de 
serviço na 

UFC

 Idade
Total

Total
Percentual 

(%)
De 18 a 
30 anos

% De 31 a 
40 anos

% De 41 a 
50 anos

% Mais de 
50 anos

%

Até 3 anos 4 7,7 0 0 1 1,9 0 0 5 9,6

De 4 a 10 
anos

8 15,4 6 11,5 2 3,8 0 0 16 30,8

De 11 a 19 
anos

0 0 0 0 3 5,8 2 3,8 5 9,6

De 20 a 30 
anos

0 0 0 0 13 25 6 11,5 19 36,5

Mais de 30 
anos

0 0 0 0 0 0 7 13,5 7 13,5

Total 12 23,1 6 11,5 19 36,5 15 28,8 52 100 %

Fonte: Dados da Pesquisa

5.1.1 Análise da consistência interna das escalas do comprometimento organizacional

Com  o  intutito  de  avaliar  a  consistência  interna  das  escalas,  verificou-se  a  sua 

confiabilidade. A confiabilidade foi avaliada segundo o Alfa de Cronbach, cuja medida varia 

de 0 a 1.  Quanto mais  próximo de 1 for o Alfa de Cronbach,  maior  será a indicação de 

confiabilidade do construto. 

Conforme a indicação de Malhotra (2006), é que esses valores devem ser superiores a 

0,60.  Para  as  escalas  do  comprometimento  afetivo,  instrumental  e  normativo,  os  valores 

encontrados para este trabalho foram superiores ao limite indicado por Malhotra (2006), no 

caso 0,67, atestando sua moderada consistência interna dos indicadores das escalas.

A  análise  descritiva  proposta  por  parte  deste  trabalho,  será  descrita  a  seguir, 

destacando  as  médias  e  desvios  padrões,  referentes  às  escalas  de  mensuração  do 

comprometimento. 

 5.2. ANÁLISE DOS COMPONENTES DO COMPROMETIMENTO NO CT DA UFC

Nesta  parte  do  trabalho  será  realizado  um  estudo  do  nível  de  comprometimento 

organizacional dos servidores técnico-administrativos do CT da UFC. O quadro 20, a seguir, 

representa o resumo sobre as médias e desvio padrão que foram obtidos das três escalas do 

comprometimento organizacional para análise deste trabalho.
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    Escores Médios e desvios padrão dos Indicadores do Comprometimento

Escores Médios e desvios padrão 
dos  Indicadores do Comprometimento Afetivo

                Indicadores Média
Desvio 
Padrão

1. Eu seria muito feliz em dedicar o resto da minha carreira à UFC 2,96 1,15

2. Eu realmente sinto os problemas da UFC como se fossem meus. 3,33 1,12

3. Eu me sinto pouco integrado e pouco familiarizado com a UFC 2,44 1,23

4. Eu me sinto emocionalmente vinculado à UFC 3,83 0,92

5. Eu me sinto como uma pessoa “de casa” na UFC 3,65 1,14

6. A UFC tem pouco significado pessoal para mim. 1,81 1,01

                                                                                                         TOTAL  3,00 1,30

Escores Médios e desvios padrão 
dos  Indicadores do Comprometimento Instrumental

                 Indicadores Média
Desvio 
Padrão

7. Na situação atual, ficar na UFC é na realidade um desejo mais do que 
uma necessidade.

2,94 1,18

8. Mesmo que quisesse, seria muito difícil para eu deixar a UFC agora. 3,44 1,27

9. Se  eu  decidisse  deixar  a  UFC agora,  minha  vida  ficaria  bastante 
desestruturada.

3,25 1,44

10. Eu acho que teria muitas alternativas de trabalho se deixasse a UFC 2,90 1,05

11. Se eu já não tivesse me dedicado tanto à UFC, eu poderia trabalhar 
em outro lugar. 

3,06 1,21

12. Uma  consequência  negativa  de  deixar  a  UFC  seria  a  falta  de 
alternativas imediatas.

2,92 1,27

                                                                                                         TOTAL 3,09 1,25

         Escores Médios e desvios padrão 
         dos  Indicadores do Comprometimento Normativo

                    Indicadores Média
Desvio 
Padrão

13. Eu não sinto nenhuma obrigação em permanecer na UFC 2,50 1,23

14. Mesmo se fosse vantagem para mim, eu sinto que não seria  certo 
deixar a UFC agora

2,90 1,36

15. Eu me sentiria culpado se deixasse a UFC agora 2,73 1,33

16. A UFC merece a minha lealdade 3,87 1,07

17. Eu não deixaria a UFC agora, porque tenho uma obrigação moral com 3,04 1,34
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as pessoas daqui

18. Eu devo muito à UFC 3,96 1,12

                                                                                                         TOTAL 3,17 1,36
Quadro 20: Escores Médios e desvios padrão dos  Indicadores do Comprometimento

Fonte: Dados da pesquisa 

5.2.1  Comprometimento Afetivo

Pela  análise  dos  dados  constantes  no  quadro  20,  percebe-se  que  os  servidores 

técnico-administrativos do CT da UFC, estão mais comprometidos normativamente, uma vez 

que possuem a maior média verificada entre todos os indicadores  analisados,  seguidos do 

comprometimento instrumental e por fim o comprometimento afetivo. 

Nota-se  também,  que  as  médias  dos  três  tipos  de  comprometimentos  podem  ser 

consideradas moderadas, pois estão no  nível próximos de três, que é o ponto médio, uma vez 

que a escala LIKERT utilizada foi de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Os 

valores dos desvios padrão, mostram que existem concordâncias próximas entre as respostas 

que foram dadas entre os participantes  da pesquisa,  uma vez que estes valores são muito 

parecidos.

Verifica-se por meio dos valores  obtidos,  que o comprometimento  afetivo  é o que 

possui menor média, com valor três, destacando que os servidores do CT da UFC, possuem de 

forma  moderada  sentimentos  de  lealdade,  desejo  de  pertencer  e  se  esforçar  mais  pela 

organização. Pelo enfoque afetivo de Meyer e Allen (1991), neste tipo de comprometimento 

conforme suas análises e estudos feitos, os indivíduos permanecem na organização porque 

desejam ou querem. 

Conforme verificado dentro desta abordagem este tipo de comprometimento baseia-se 

em um forte desejo de permanecer na organização e um maior interesse em se esforçar em 

benefício dela. Os indivíduos criam uma relação de apego e envolvimento emocional com a 

organização. 

O  quadro  21  apresenta  as  médias  dos  itens  do  questionário  referentes  ao 

comprometimento afetivo, algumas com valores significativamente elevados positivamente. 

Dentre as variáveis que compõem o construto de comprometimento afetivo, a variável “ Eu 

me sinto emocionalmente vinculado à UFC”, é a que possui maior média e menor desvio 

padrão,  o que mostra que houve grande proximidade entre  as respostas  dos participantes, 

evidenciando que realmente existe um moderado envolvimento por parte dos servidores com 
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a instituição. Este enfoque do comprometimento está relacionado  a emoções, sentimentos e 

significados afetivos por eles sustentados em relação à UFC, possivelmente estes servidores 

demonstram bom desempenho em suas atribuições, desejo de contribuir e ajudar a instituição, 

com uma boa prestação de serviços.

Na escala Likert, que variou de 1 a 5, este item recebeu na opção concordo, um índice 

de 61,54% de respostas com uma frequencia de trinta e dois sujeitos e concordo totalmente, 

com um percentual de 17,31% com nove sujeitos.

Outros  indicadores  que  atingiram  o  valor  médio  da  referida  escala  foram  “Eu 

realmente sinto os problemas da UFC como se fossem meus”, com média de 3,33 e “Eu me 

sinto como uma pessoa “de casa” na UFC”, com valor médio deste indicador de 3,65.      

  Indicadores
Discordo 

Totalmente
Discordo Não sei Concordo

Concordo 
Totalmente

Média 
da 

ANOVA 

Desvio 
padrão

Eu seria muito feliz em dedicar o 
resto da minha carreira à UFC

9,62 % 26,92 % 32,69 % 19,23 % 11,54 % 2,96 1,15

Eu  realmente  sinto  os  problemas 
da UFC como se fossem meus.

7,69 % 19,23 % 13,46 % 51,92 % 7,69 % 3,33 1,12

Eu  me  sinto  pouco  integrado  e 
pouco familiarizado com a UFC

19,23 % 51,92 % 1,92 % 19,23 % 7,69 % 2,44 1,23

Eu  me  sinto  emocionalmente 
vinculado à UFC

3,85 % 5,77 % 11,54 % 61,54 % 17,31% 3,83 0,92

Eu me sinto como uma pessoa “de 
casa” na UFC

5,77 % 15,38 % 5,77 % 53,85 % 19,23 % 3,65 1,14

A  UFC  tem  pouco  significado 
pessoal para mim.

44,23 % 44,23 % 1,92 % 5,77 % 3,85 % 1,81 1,01

Quadro 21: Médias dos itens do questionário referentes ao comprometimento afetivo
Fonte: Dados da pesquisa

Ao avaliar os outros percentuais referentes a cada uma das respostas, observa-se que 

aquela que possuiu o menor índice de concordância foi a pergunta com menor média, de 1,81, 

“A UFC tem pouco significado pessoal para mim”, dessa forma, no entanto os seus valores 

percentuais  de  discordância,  44,23%,  reafirmam  um  certo  envolvimento  emocional  dos 

servidores  técnico-administrativos  com a  instituição.  Isso talvez  corrobore  que,  ainda  que 

alguns indivíduos se sintam desprestigiados e  desvalorizados  pelo governo e  pela  própria 

instituição onde trabalham, nutrem pela UFC sentimentos positivos de afeto e se sentir parte 

dela. 

Por outro lado, ou outros níveis de comprometimento afetivo encontrados pode ser 

resultado das características culturais e institucionais da UFC, que é percebido através das 
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políticas e ações da instituição, gestão e ainda pela forma de comunicação da UFC com os 

seus  colaboradores.  Além disto,  também,  este  resultado pode ter  sofrido  a  influência  das 

experiências de trabalho anteriores dos servidores, das suas características pessoais e a forma 

pela  qual  a  organização  consegue  atender  ou  preencher  as  necessidades  pessoais  do  seu 

quadro de funcionários.

 5.2.2 Comprometimento Instrumental

O comprometimento instrumental, foi o enfoque que teve a segunda média mais alta 

encontrada  na  pesquisa.  Por  este  tipo  de  comprometimento,  o  indivíduo  permanece  na 

organização  devido  aos  custos  associados  ao  desligamento  da  organização  em  um  dado 

momento.

Conforme Meyer e Allen (1997), não há razões para esperar que o indivíduo com 

vínculo do tipo instrumental tenha muito desejo de contribuir ou continuar na organização. 

Para os autores, indivíduos com essa forma de comprometimento permanecem na organização 

porque precisam ou necessitam.

Nesta pesquisa, o quadro 22, mostra que a pergunta com maior média, 3,44, foi a de 

que “Mesmo que quisesse, seria muito difícil para eu deixar a UFC agora” essa afirmação 

pode ser  demonstrada, sobremaneira, pelo lado financeiro, em que o salário funciona como 

fator crucial para a permanência do indivíduo na organização, assim como a falta de outras 

alternativas de emprego imediatas e os diversos compromissos pessoais assumidos.

A resposta concordo com 23 indivíduos, equivalendo a 44,23% e concordo totalmente, 

com um percentual  de  19,23%,  com dez  respostas  contribuíram  para  que  este  indicador 

tivesse a maior média neste tipo de comprometimento, o que somados elevam para mais de 

60% das respostas de concordância.

Tal variável é que mais eleva o índice de comprometimento instrumental. A elevada 

média  desse  item  pode  ser  explicada  pela  percepção  dos  elevados  custos  associados  à 

mudança de organização e de emprego, o que teria que levar em grande consideração o tempo 

já dedicado e conquistas auferidas com o atual posto de trabalho. Assim como também, a 

estabilidade conseguida no serviço público, segurança rara nos dias de hoje, ainda mais se 

comparada a iniciativa privada e as novas mudanças que podem ser provocadas pelo governo 

na política da estabilidade.



                                                                                                                                                 121

Os indicadores  “Se eu  decidisse  deixar  a  UFC agora,  minha  vida  ficaria  bastante 

desestruturada”, com média, 3,25 e “Se eu já não tivesse me dedicado tanto à UFC, eu poderia 

trabalhar em outro lugar”, com média 3,06, confirmam a ideia geral expressa pela afirmação 

anterior.    

        A menor média, 2,90, foi no indicador “Eu acho que teria muitas alternativas de trabalho 

se  deixasse  a  UFC”,  confirmando  em parte  a  afirmação  anterior,  em que  a  maioria  dos 

servidores percebem, na verdade, que teriam poucas oportunidades de trabalho no momento, 

sejam por  fatores  econômicos,  políticos  e  financeiros,  ou  ainda  o  fato  de  que  ficar  sem 

trabalhar, traria enormes prejuízos pessoais, financeiros ou sociais futuros. 

 Indicadores
Discordo 

Totalmente
Discordo Não sei Concordo

Concordo 
Totalmente

Média 
da 

ANOVA 

Desvio 
padrão

Na situação atual, ficar na UFC 
é  na  realidade  um desejo  mais 
do que uma necessidade.

9,62 % 34,62  % 15,38  % 32,69  % 7,69  % 2,94 1,18

Mesmo  que  quisesse,  seria 
muito  difícil  para  eu  deixar  a 
UFC agora.

9,62 % 19,23  % 7,69  % 44,23  % 19,23  % 3,44 1,27

Se  eu  decidisse  deixar  a  UFC 
agora,  minha  vida  ficaria 
bastante   desestruturada.

13,46 % 26,92  % 5,77  % 28,85  % 25  % 3,25 1,44

Eu  acho  que  teria  muitas 
alternativas  de  trabalho  se 
deixasse a UFC

9,62 % 23,08  % 42,31  % 17,31  % 7,69  % 2,90 1,05

Se eu já não tivesse me dedicado 
tanto  à  UFC,  eu  poderia 
trabalhar em outro lugar. 

11,54 % 23,08  % 25  % 28,85  % 11,54  % 3,06 1,21

Uma  consequência  negativa  de 
deixar  a  UFC  seria  a  falta  de 
alternativas imediatas.

17,31 % 23,08  % 17,31  % 34,62  % 7,69  % 2,92 1,27

Quadro 22: Médias dos itens do questionário referentes ao comprometimento instrumental
Fonte: Dados da pesquisa

As baixas frequências de respostas nos itens  concordo com 9 servidores, 17,31% e 

concordo totalmente com 4 sujeitos, 7,69%, confirmam a menor média neste indicador do 

comprometimento instrumental.  

Possivelmente,  este tipo de comprometimento cria sentimentos  de frustração e não 

desperta no indivíduo um interesse significativo de contribuir, criar responsabilidades ou ter 

bom desempenho de suas atribuições com a organização. O comprometimento instrumental 

pode ter origem nos investimentos e expectativas que a pessoa faz na organização, e não são 

atendidas ou ainda nas alternativas que são apresentadas no mercado de trabalho.
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5.2.3 Comprometimento Normativo

Por  fim,  em  primeiro,  com  a  maior  média  entre  estes  enfoques,  tem-se  o 

comprometimento  normativo,  evidenciando que os funcionários possuem um alto nível de 

dever, compromisso, responsabilidade e obrigação junto à organização. O comprometimento 

normativo,  desperta  forte  sentimento  de  obrigação  e  dever  moral  com  a  organização. 

Normalmente faz com que as pessoas se comportem de forma apropriada e façam o que é 

certo  para  o  local  onde  trabalham.  Este  comportamento  influencia  positivamente  no 

desempenho  e  bem  estar  do  indivíduo  e  progresso  da  organização,  sendo  motivado  por 

experiências  de  socialização  com a  família,  com a  cultura  local  instituída  e  também por 

funções desempenhadas.

De acordo com Meyer e Allen (1991), os indivíduos com forme comprometimento 

normativo permanecem na organização, porque sentem que são obrigados.

A pergunta que obteve a maior média, 3,96, inclusive considerando todas as outras 

sentenças reunidas do questionário, foi a de que “ Eu devo muito à UFC”, talvez os indivíduos 

tenham  levado  em  consideração  as  conquistas  pessoais  alcançadas  de  seus  objetivos 

financeiros,  materiais,  do  cargo  ocupado,  da  formação  pessoal,  profissional,  cidadã  e  até 

mesmo  estudantil  que  obteve  ou  está  tendo  graças  à  UFC,  já  que  muitos  estudam  ou 

estudaram nesta instituição de ensino e conseguiram sucesso pessoal e profissional em suas 

carreiras, o que reflete em seu meio social. 

Conforme o quadro 23, o elevado número de respostas em concordo com 22 sujeitos e 

42,31% e concordo totalmente com 36,54% de 19 indivíduos, fizeram com que este indicador 

fosse o maior entre todos os indicadores das três escalas reunidas, com 78,85% de nível de 

concordância.

 Indicadores
Discordo 

Totalmente
Discordo Não sei Concordo

Concordo 
Totalmente

Média 
da 

ANOVA 

Desvio 
padrão

Eu não sinto nenhuma obrigação 
em permanecer na UFC

23,08 % 38,46 % 7,69 % 26,92 % 3,85 % 2,50 1,23

Mesmo  se  fosse  vantagem  para 
mim, eu sinto que não seria certo 
deixar a UFC agora

15,38 % 34,62 % 9,62 % 25 % 15,38 % 2,90 1,36

Eu  me  sentiria  culpado  se 
deixasse a UFC agora

13,46 % 48,06 % 5,77 % 17,31 % 15,38 % 2,73 1,33

A UFC merece a minha lealdade 1,92 % 11,54 % 17,31 % 36,54 % 32,69 % 3,87 1,07
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Eu  não  deixaria  a  UFC  agora, 
porque  tenho  uma  obrigação 
moral com as pessoas daqui

9,62 % 38,46 % 9,62 % 23,08 % 19,23 % 3,04 1,34

Eu devo muito à UFC 3,85 % 11,54 % 5,77 % 42,31 % 36,54 % 3,96 1,12

Quadro 23: Médias dos itens do questionário referentes ao comprometimento normativo
Fonte: Dados da pesquisa

Através de ações organizadas pela instituição, cria-se um sentimento de obrigação de 

retorno junto à UFC, atrelado a sentimentos morais, de responsabilidade e dever. 

“A UFC merece  a  minha  lealdade”,  com média  3,87,  reforça  este  sentimento  de 

obrigação e  dever moral  por parte  dos servidores  técnico-administrativos  do CT da UFC, 

como pode ser  visto pelos  índices  Concordo,  36,54 % e  Concordo Totalmente,  32,69 %, 

alcançando 69,23% do total de concordância entre os envolvidos na pesquisa.

O indicador “Eu não deixaria a UFC agora, porque tenho uma obrigação moral com as 

pessoas  daqui”,  com  média  3,04,  realmente  reforça  a  ideia  de  que  o  dever  moral  e  de 

obrigação com outros servidores, com seu trabalho e com a instituição, conseguem obter o 

comprometimento dos servidores junto ao CT da UFC.  

O indicador que obteve menor a média, 2,50, foi “Eu não sinto nenhuma obrigação em 

permanecer na UFC.  Alguns servidores, ocupam os seus cargos e executam suas funções sem 

nenhum compromisso, lealdade ou responsabilidade, apenas fazendo o mínimo exigido em 

suas atribuições e tarefas,  assim como também não retribuem o prestígio social  e retorno 

financeiro que a UFC proporciona em suas vidas.

O elevado número de respostas em  discordo totalmente 12 (23,08%) e  discordo  20 

(38,46%),  fizeram  com  que  este  item  ficasse  com  a  menor  média  enter  os  itens  do 

comprometimento normativo.    

Com isso, as consequências mais visíveis e positivas para a Universidade por este tipo 

de comprometimento seriam baixo absenteísmo, bom desempenho, boa motivação e melhoria 

na  prestação  e  execução  de  serviços  para  a  sociedade,  por  maior  engajamento  e 

responsabilidades com suas atribuições a serem desempenhadas. 

Abaixo, no gráfico 7, estão representados os resultados (médias) com relação a cada 

enfoque do comprometimeto organizacional e escalas de mensuração do comprometimento. 

Para  COA,  entende-se  comprometimento  afetivo,  COI,  comprometimento  instrumental  e 

CON, comprometimento normativo.
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5.3 Análises de Variáveis sóciodemográficas e comprometimento organizacional

5.3.1 Testes de diferenças de média para os fatores do comprometimento organizacional 
em relação ao gênero

Para a análise entre estas variáveis, será retomado o conceito da escala LIKERT de 1 a 

5, sendo 3 o valor mediano, acima deste valor o resultado é satisfatório e abaixo insatisfatório. 

A seguir, o quadro 24, representa a média dos resultados entre os gêneros dos servidores do 

CT da UFC e os tipos de comprometimento.

  Testes de diferenças de média para os fatores do comprometimento
organizacional em relação ao gênero

Enfoques do 
Comprometimento

Masculino Feminino Teste t
p-valor

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão

Afetivo 2,86 1,25 3,67 1,35 0,05
Instrumental 3,49 1,28 3,47 1,25 0,96
Normativo 3,49 1,61 4,33 0,90 0,06

Quadro 24: Testes de diferenças de média para os enfoques do comprometimento organizacional
Fonte: Dados da pesquisa

     O  resultado  revela  que,  conforme  as  médias  anteriores  analisadas  o  nível  de 

comprometimento do sexo feminino é também moderado. Pelo enfoque afetivo, as mulheres 

são  em  média  mais  comprometidas  do  que  o  sexo  masculino,  o  que  mostra  maiores 

sentimentos de ligação emocional, maiores níveis de esforço pelo bem da instituição e sentir 

orgulho em fazer parte da UFC.

No enfoque instrumental,  a  média  de resultados  foram praticamente  idênticas  para 

ambos os sexos, o que demonstra que os participantes partilham da ideia, de que esse enfoque 

visualiza  a  questão  do  comprometimento  como  função  das  recompensas  e  dos  custos 
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Gráfico 7: Médias do Comprometimento Organizacional - ANOVA
Fonte: Dados da pesquisa



                                                                                                                                                 125

percebidos  pelo  indivíduo  em deixar  a  organização,  se  sentindo  assim preso  ao  local  de 

trabalho em virtude dos custos ocasionados pelo desligamento da instituição e prejuízos e 

dificuldades que ocasionariam em suas relações sociais. 

O enfoque normativo, se caracteriza pelo sentimento de obrigação e dever moral, do 

indivíduo  para  permanecer  na  organização.  Pela  análise,  as  médias  foram  elevadas,  as 

mulheres demonstraram maior senso de internalização das normas, maior sendo de dever e 

responsabilidade, demonstrando que elas permanecem no emprego por uma responsabilidade 

perante a organização estando relacionado com o sentimento de lealdade e compromisso com 

a organização em que estão trabalhando, com suas atribuições e serviços a serem prestados 

para a sociedade. 

Assim,  visualizando  pelo  gráfico  8  abaixo,  ao  se  fazer  a  análise  por  gênero,  o 

comprometimento  do  sexo feminino  é  superior  a  média  geral  deste  enfoque,  no  enfoque 

instrumental  ambos  os  sexos  têm praticamente  a  mesma ideia  geral  de  sentir-se  preso  à 

instituição  por  necessidade  e  no enfoque normativo  as mulheres  realmente  incorporam as 

normas da instituição, internalizando os valores e objetivos da UFC.

Afetivo Instrumental Normativo
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Gráfico 8: Médias do comprometimento organizacional por gênero 

Com o intuito de analisar o comprometimento organizacional com os dados pessoais e 

ocupacionais,  os enfoques do comprometimento organizacional,  de acordo com as escalas, 

foram comparados com algumas dessas características dos pesquisados. Para isso, utilizou-se 

o teste t para duas amostras independentes, que de acordo com Pestana e Gageiro (2003), 
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aplica-se sempre que se pretende comparar as médias de uma variável quantitativa em dois 

grupos diferentes de sujeitos.

Para verificar  a  existência  de diferenças  de médias  entre  os  sexos relacionados  ao 

comprometimento organizacional, conforme as médias do quadro 24, em função da existência 

de normalidade nos dados, foi utilizado o teste t de Student, para a variável gênero, por serem 

apenas  duas  opções,  masculino  e  feminino.  Este  teste  avaliou  os  componentes  do 

comprometimento  afetivo,  instrumental  e  normativo  relacionando  com  o  gênero  dos 

participantes.

Caso a significância,  teste p-valor, seja menor do que o nível de significância 0,05 

(95%), podemos dizer que a diferença encontrada na média da amostra é significativa, ou seja, 

que  também  conseguiríamos  encontrar  esta  diferença  na  população.  Significância  é  a 

probabilidade de que uma prova estatística dê um valor que conduza à rejeição de hipótese de 

nulidade quando ela é, de fato, verdadeira.

Em relação a variável sexo, para todos os fatores do comprometimento organizacional, 

aceitou-se  a  hipótese  de  igualdade  de  variância.  Analisando  as  médias  em  relação  às 

dimensões  do comprometimento  organizacional  observou-se a  não existência  de diferença 

significativa entre os sexos para os fatores, uma vez que não houve valor menor que 0,05, em 

p-valor.

Visando  identificar  a  influência  de  características  demográficas  na  avaliação  dos 

respondentes quanto aos fatores do comprometimento organizacional, utilizou-se o teste de 

diferença de média ANOVA, para estas variáveis, com os servidores técnico-administrativos 

em educação do centro de Tecnologia da UFC.

5.3.2 Testes de diferenças de média para os fatores do comprometimento organizacional 
em relação ao nível de classificação

Testes de diferenças de média para os fatores do comprometimento
organizacional em relação ao nível de classificação

Enfoques do 
Comprometimento

Classe C Classe D Classe E
ANOVA

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão

Afetivo 3,10 1,37 3 1,41 3,29 1,25 0,95

Instrumental 2,70 1,49 3,59 1,22 4,14 0,90 0,05

Normativo 3,80 1,32 3,37 1,64 3,86 1,46 0,34

Quadro 25: Testes de diferenças de média para os fatores do comprometimento organizacional em relação ao 
nível de classificação
Fonte: Dados da pesquisa
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No quadro 25, desconsiderando-se os não respondentes, as médias e os desvio-padrão 

dos níveis A e B, uma vez que houve apenas um respondente em cada nível, estão descritas no 

referido quadro as médias, os desvios-padrão e as Análises de variância (ANOVA) para  a 

característica de nível de classificação do plano de carreira aos quais pertencem os servidores 

pesquisados, onde verifica-se pelo teste de diferença de média, que não foram evidenciadas 

diferenças significativas de médias (p > 0,05). 

Isto quer dizer que as médias são estatisticamente iguais e que não há diferença na 

percepção dos respondentes dos níveis de classificação C, D e E, em relação aos enfoques do 

comprometimento analisados, uma vez que conforme os dados das médias verificados não 

houve valor inferior a 0,05. 

5.3.3 Testes de diferenças de média para os fatores do comprometimento organizacional 
em relação à escolaridade

Para a variável escolaridade,  conforme consta no quadro 26, não identificou-se nas 

bases  do  comprometimento  organizacional  analisadas,  diferenças  estatísticas,  ou  seja,  na 

percepção dos pesquisados não há diferenças entre as médias (p < 0,05), sendo as médias 

estatisticamente iguais.

Assim, para as bases do comprometimento organizacional,  não foram evidenciadas 

diferenças significativas de médias (p > 0,05), indicando que os técnico-administrativos em 

educação do CT da UFC selecionados, independente do nível de escolaridade, possuem todos 

a mesma percepção com relação à natureza do seu comprometimento para com a instituição.

Pelos valores  das  médias  analisadas,  no enfoque afetivo  os  servidores  com ensino 

médio completo tiveram a maior média, mostrando em comparação com os outros níveis um 

maior senso de integração com a Universidade, sentimentos afetivos e se esforçarem em prol 

da instituição.

Nos  enfoques  instrumental  e  normativo,  os  sujeitos  com  o  ensino  fundamental 

completo mostraram maior comprometimento com os enfoques instrumental e normativo, isso 

pode se explicar pelo fato de que seria pouco provável conseguir novas colocação no mercado 

de trabalho fora da Universidade,  com o atual  nível  de ensino.  No enfoque normativo,  o 

próprio escopo do trabalho faz com que as normas, a cultura organizacional da instituição 

devam ser respeitadas e cumpridas.
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Testes de diferenças de média para os fatores do comprometimento
organizacional em relação à escolaridade

Enfoques do 
Comprometimento

Fundamental 
completo

Ensino médio 
completo

Superior 
incompleto

Superior 
completo

ANOVA

Média
Desvio 
Padrão

Média
Desvio 
Padrão

Média
Desvio 
Padrão

Média
Desvio 
Padrão

Afetivo 3 1,41 3,50 1,05 3 1,63 3,06 1,30 0,89

Instrumental 4 0,0 3,50 0,84 3,10 1,37 3,56 1,33 0,72

Normativo 4,50 0,71 4,33 0,52 3,50 1,78 3,65 1,54 0,61

Quadro 26: Testes de diferenças de média para os fatores do comprometimento organizacional em relação à 
escolaridade
Fonte: Dados da pesquisa

5.3.4 Testes de diferenças de média para os fatores do comprometimento organizacional 
em relação à situação conjugal

Para a variável situação conjugal dos participantes,  conforme consta no quadro 27, 

foram analisadas apenas os que estão na situação de solteiros e casados.

 Testes de diferenças de média para os fatores do comprometimento
organizacional em relação à situação conjugal

Enfoques
Solteiros Casados

ANOVA
Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão

Afetivo 3,57 1,50 3 1,14 0,35

Instrumental 3,79 1,25 3,50 1,17 0,14

Normativo 4,07 1,54 3,53 1,46 0,31

Quadro 27: Testes de diferenças de média para os fatores do comprometimento organizacional em relação à 
situação conjugal
Fonte: Dados da pesquisa

  

Isto porque vez que os que não informaram (1), união estável (4), divorciados (2) e 

separados (1), em virtude da pouca representação em cada categoria, poderia subestimar os 

valores  das  médias  e  desvio  padrão  calculados  e  causar  viés  na  análise  dos  tipos  de 

comprometimento.

Assim, vê-se que os solteiros são mais comprometidos para os três tipos de enfoques. 

Para  esta  variável,  também  não  foi  identificado  nas  bases  do  comprometimento 

organizacional analisadas, diferenças estatísticas na percepção dos pesquisados não existindo 

diferenças entre as médias (p < 0,05), sendo as médias estatisticamente iguais.

Com  isso,  os  técnico-administrativos  em  educação  do  CT  da  UFC  selecionados, 

independente  do nível  de escolaridade,  possuem todos a mesma percepção com relação à 
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natureza do seu comprometimento para com a instituição, conforme os níveis de significância 

da ANOVA.  

5.3.5 Testes de diferenças de média para os fatores do comprometimento organizacional 
em relação à faixa etária

Para as faixas etárias dos participantes da pesquisa, pode-se analisar pelo quadro 28, 

que todos possuem a mesma percepção com relação à natureza do seu comprometimento para 

com a instituição, conforme os níveis de significância da ANOVA, uma vez que não foram 

identificadas  diferenças  estatísticas  na  percepção  dos  pesquisados  nas  bases  do 

comprometimento organizacional analisadas, não existindo assim diferenças entre as médias 

(p < 0,05).

Testes de diferenças de média para os fatores do comprometimento
organizacional em relação à faixa etária

Enfoques do 
Comprometimento

Entre 18 a 30 anos Entre 31 a 40 anos Entre 41 a 50 anos Mais de 50 anos

ANOVA
Média

Desvio 
Padrão

Média
Desvio 
Padrão

Média
Desvio 
Padrão

Média
Desvio 
Padrão

Afetivo 3,08 1,38 3,67 1,51 3,05 1,18 2,93 1,44 0,72

Instrumental 3,58 1,51 3,67 1,21 3,16 1,30 3,73 1,03 0,57

Normativo 3,75 1,71 4,17 0,98 3,89 1,24 3,33 1,76 0,62

Quadro 28: Testes de diferenças de média para os fatores do comprometimento organizacional em relação às 
faixas etárias
Fonte: Dados da pesquisa

       

        Também, percebe-se que aqueles que estão na faixa etária entre 31 a 40 anos de idade 

são mais comprometidos nos enfoques afetivos e normativos do comprometimento, conforme 

o  modelo  de  três  componentes  de  meyer  e  Allen  (1991).  Já  aqueles  servidores 

técnico-administrativos do CT da UFC, que estão com mais de 50 anos de idade são mais 

comprometidos no enfoque instrumental.

5.3.6 Testes de diferenças de média para os fatores do comprometimento organizacional 
em relação ao tempo de serviço na UFC

Finalmente, analisando os dados do quadro 29, verifica-se que aqueles que estão entre 

11 a 19 anos de serviço junto à UFC, são comprometidos nos enfoques afetivo e normativo. Já 

os  servidores  que  estão  próximos  da  aposentadoria,  com mais  de  trinta  anos  de  serviço 

prestados a esta instituição, são mais comprometidos na dimensão instrumental.
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E também, analisando a ANOVA, constatou-se que não foram identificadas diferenças 

estatísticas  na  percepção  dos  pesquisados  nas  bases  do  comprometimento  organizacional 

analisadas, não existindo assim diferenças entre as médias (p < 0,05).

Testes de diferenças de média para os fatores do comprometimento
organizacional em relação ao tempo de serviço na UFC

Enfoques do 
Comprometi

mento

Até 3 anos De 4 a 10 anos De 11 a 19 anos De 20 a 30 anos Mais de 30 anos

ANOVA
Média

Desvio 
Padrão

Média
Desvio 
Padrão

Média
Desvio 
Padrão

Média
Desvio 
Padrão

Média
Desvio 
Padrão

Afetivo 2,80 1,64 3,31 1,30 3,60 1,14 3,21 1,23 2,14 1,35 0,27

Instrumental 3 1,58 3,75 1,29 3,80 1,10 3,16 1,30 3,86 0,90 0,47

Normativo 3,60 1,95 3,94 1,34 4,60 0,55 3,32 1,45 3,86 1,95 0,48
Quadro 29: Testes de diferenças de média para os fatores do comprometimento organizacional em relação ao tempo de serviço na UFC
Fonte: Dados da pesquisa
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6 CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo principal caracterizar o grau de comprometimento 

organizacional dos servidores técnico-administrativos do CT da UFC, utilizando o modelo de 

conceitualização  de  três  componentes  do  comprometimento  organizacional,  proposto  por 

Meyer e Allen (1991).

A pesquisa pode ser  considerada  bastante  significativa  e  conseguiu  obter  respostas 

concordantes com as teorias estudadas e, de maneira geral, acreditamos que foi dado mais um 

passo para o conhecimento do comprometimento organizacional na UFC.

A questão  central  que  norteou  o  trabalho,  a  partir  de  uma  análise  preliminar,  foi 

entender os enfoques do comprometimento organizacional e sua importãncia e influência para 

a  instituição.  Este  estudo  não  teve  como  objetivo  levantar  hipóteses,  apenas  procurou 

relacionar o modelo multidimensional do comprometimento organizacional de Meyer e Allen 

(1991), na UFC e como ele se relacionava com os servidores do Centro de Tecnologia.

O uso do modelo adotado para este trabalho, permitiu entender como se processa o 

comprometimento  dentro  dos  indivíduos.  Cada  indivíduo  é  caracterizado  por  relações 

positivas  e  negativas  com  cada  enfoque  do  comprometimento,  variando  a  natureza  da 

intensidade  com  cada  uma  dessas  dimensões.  A  combinação  dos  padrões  de 

comprometimento,  realizada  pela  análise  de  grupos,  foi  importante  para  o  entendimento 

acerca do comportamento dos sujeitos no CT da UFC. 

O estudo de caso revelou a importância da política de recursos humanos e de ações 

gerenciais  que  podem  influenciar  positivamente  nos  indivíduos  os  componentes  do 

comprometimento organizacional.

Com  o  intuito  de  atingir  os  objetivos  propostos,  cumpriu-se  as  seguintes  etapas: 

entender  melhor  o  significado  do  comprometimento  organizacional  conforme  a  vasta 

literatura  especializada,  caracterizar  os  participantes  da  amostra  de  acordo  com  suas 

características  sócio-demográficas,  verificar  os  tipos  de  comprometimento  organizacional 

entre estes sevidores, identificar e interpretar suas características sócio-demográficos com os 

diferentes tipos do comprometimento.

Os resultados do estudo revelaram que os servidores do CT da UFC onde foi realizada 

a pesquisa apresentam significativo grau de comprometimento organizacional, dentro dos três 

enfoques,  sendo que  o enfoque normativo  foi  aquele  que obteve a  maior  média  entre  os 

participantes  da  pesquisa,  mostrando  que,  para  a  maioria  destes  servidores,  existe  o 
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sentimento de obrigação de cumprir as normas e deveres, de internalizar os objetivos e os 

valores da organização.

Após  vastas  leituras  da  literatura  sobre  comprometimento  organizacional, 

conseguiu-se ter uma melhor compreensão a respeito deste crescente campo de conhecimento 

relacionado ao comportamento organizacional das instituições. Pode-se também perceber, que 

é de fundamental importância o engajamento, adesão e envolvimento dos indivíduos para a 

melhoria de qualidade de vida, bem-estar e prestação de serviços para a coletividade.

No entanto, as instituições, principalmente, as públicas devem rever e modernizar seus 

planos de ação e modelos de gestão, de forma a conseguir com que os seus colaboradores 

realmente se sintam comprometidos com a organização, mudem a cultura organizacional e 

imagem  frente  à  sociedade  de  ineficiência  e  consigam  elevar  os  níveis  de  eficiência  e 

produtividade,  com maior  responsabilidade e qualidade em suas atribuições,  pois tanto os 

indivíduos quanto as instituição ganhariam com o comprometimento organizacional.

Descrever o perfil pessoal e funcional dos servidores do CT da UFC, foi um dos outros 

objetivos alcançados neste trabalho. Por meio desta investigação, observou-se que a maioria 

destes servidores é do sexo masculino, casados, entre entre 20 e 30 anos de serviços junto à 

UFC,  faixa  etária  entre  41  a  50  anos,  nível  de  classificação  D,  lotados  em secretarias  e 

coordenações de cursos de graduação e pós-graduação e o nível de escolaridade predominante 

é o superior completo.

Os  outros  objetivos  tiveram  como  propósito,  conhecer  e  analisar  os  enfoques  do 

comprometimento  organizacional  de  acordo com o modelo  proposto  para  este  trabalho  e 

também  relacioná-los  com  as  características  sócio-demográficos  dos  participantes  da 

pesquisa.

Após a coleta  de dados e  análise  dos  resultados,  pode-se verificar  que os sujeitos 

participantes têm um comprometimento moderado para os três enfoques analisados, de acordo 

com  a  escala  utilizada.  O  gênero  feminino  demonstrou  ter  maior  comprometimento  na 

dimensão afetiva, conforme os indicadores propostos na escala, o que demostram serem mais 

envolvidas e integradas com a instituição, sentindo os seus problemas e tendo a Universidade 

um forte significado pessoal para este sexo.

No enfoque instrumental, ambos os sexos têm basicamente a mesma ideia do que seria 

comprometimento. A ideia central conforme o modelo proposto para este enfoque seria que os 

indivíduos permanecem na instituição que trabalham porque precisam.
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Pelas análises dos resultados obtidos, a maioria dos respondentes se sentem presos a 

UFC, devido em grande parte as necessidades serem maiores que um desejo. Para o indivíduo, 

sair  da Universidade representaria prejuízos sociais e financeiros em suas vidas, já para a 

Universidade,  isso  pode  representar  servidores  com  baixa  satisfação  e  envolvimento  e 

consequentemente  baixa  produtividade,  atrasos,  faltas  de  seus  servidores  com  pouca 

produtividade e eficiência.

Na dimensão normativa, o sexo feminino também demonstrou ser mais comprometido. 

Isso  mostra  forte  senso  de  integração,  envolvimento  e  vontade  de  cumprir  com  suas 

obrigações  com qualidade e eficiência, demostrando respeito às normas, comprometimento 

com suas atribuições e deveres funcionais, moldando uma cultura de eficiência no Centro de 

Tecnologia.

Este  tipo  de  comprometimento  também  revelou  ser  para  este  gênero,  respeito  à 

instituição e as seus colegas de trabalho, mostrando lealdade e obrigação em permanecer na 

instituição. 

Com  relação  à  faixa  etária  dos  participantes,  o  comprometimento  organizacional 

demonstrou ser predominante entre aqueles servidores que se encontram na faixa etária entre 

31 a 40 anos de idade sendo mais comprometidos de acordo com a pesquisa nos enfoques 

afetivo e normativo.

Os servidores que se encontram na faixa com mais de 50 anos de idade, demostram ser 

mais comprometidos no enfoque instrumental. Isso pode ser evidenciado pelas características 

deste tipo de enfoque, uma vez que para a maioria seria complicado conseguir uma nova 

colocação no mercado de trabalho e deixar para trás alguns dos ganhos e benefícios que já 

foram conseguidos durante muitos anos de trabalho na UFC.

 O comprometimento organizacional relacionado à situação conjugal dos participantes, 

embora  com  médias  bastante  próximas,  mostrou  que  aqueles  que  estão  na  condição  de 

solteiros,  são  mais  comprometidos  nos  três  enfoques  de  análise  em comparação  com os 

casados.  No  entanto,  fazendo  comparação  dentro  do  próprio  grupo  de  solteiros  estes 

demonstraram ser mais comprometidos normativamente.  

Pelo  nível  de  escolaridade  dos  participantes,  o  enfoques  do  comprometimento 

predominou entre aqueles com menor nível de escolaridade. O tipo afetivo entre aqueles com 

ensino  médio  completo  e  os  tipos  instrumental  e  normativo  com  os  servidores  com  a 

escolaridade em nível de fundamental completo.
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Os  servidores  que  se  encontram  entre  11a  19  anos  de  serviço,  mostraram  ser 

comprometidos nos enfoques afetivo e normativo e aqueles que contam com trinta anos ou 

mais de serviço junto à UFC, predominou o enfoque instrumental.

E finalmente, com relação ao nível de classificação dos servidores, os de classificação nível E, 

são mais comprometidos que todas as outras classes em todos os enfoques abordados. Os 

servidores de nível de classificação C, no enfoque normativo e os de nível D, no enfoque 

instrumental.

Em  virtude  desta  pesquisa  tratar-se  de  um  estudo  de  caso,  os  seus  resultados  e 

conclusões  representam um grupo específico  de  indivíduos  e  percepção  de uma parte  da 

organização. Assim, devem ser vistos com limitações no tocante a generalizações. Por ter sido 

realizada em uma única organização fica impossibilitada maiores análises e conclusões mais 

profundas e detalhadas.

Sugere-se  também,  o  aprofundamento  dos  estudos  com  a  aplicação  de  técnicas 

estatísticas mais apuradas e sofisticadas. Em suma, o presente trabalho alcançou os objetivos 

pretendidos e tentou colaborar de forma teórica para futuros trabalhos nesta área na UFC, 

claro que embora não seja uma pesquisa definitiva, é muito importante que outras pesquisas 

sejam  realizadas,  procurando  encontrar  novas  contribuições  do  comprometimento 

organizacional para a gestão da UFC.

Acreditamos que existem possibilidades de novos estudos com os seguintes recortes 

envolvendo políticas públicas, cultura e perfis psicológicos; estudos longitudinais que captem 

o movimento  da percepção dos indivíduos no tempo,  bem como suas atitudes;  e também 

estudos em torno do conflito entre organização e profissão.

O  caminho  que  foi  percorrido  para  o  desenvolvimento  deste  estudo  possibilitou 

aprofundar  o conhecimento em qualidade de vida no trabalho, comprometimento e relações 

de trabalho, reforçando a vital importância destes temas e trazendo novas contribuições para a 

gestão  de  pessoas  numa  instituição  de  ensino  a  nível  federal,  o  que  é  desafiador, 

especialmente,  porque  mostrou  a  fundamental  importância  destes  temas  na  formação  do 

cidadão e bom profissional para o aumento da eficiência do funcionamento da instituição por 

meio de seus servidores.
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APÊNDICE 

INSTRUMENTO DE PESQUISA – QUESTIONÁRIOS 

O presente  instrumento tem como objetivo  identificar  as  dimensões  do comprometimento 

organizacional dos servidores técnico-administrativos do CT da UFC. A pesquisa em análise 

tem  como  finalidade  acadêmica  subsidiar  a  elaboração  da  dissertação  do  Mestrado 

Profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior – POLEDUC / UFC.

É muito  importante,  para o resultado desta  pesquisa,  que as  respostas  sejam sinceras.  As 

informações  serão  mantidas  em  sigilo,  portanto  NÃO  É  NECESSÁRIA  A  SUA 

IDENTIFICAÇÃO NO QUESTIONÁRIO.  Desde já, agradeço sua colaboração. 

Por favor, assinale com um X a sua resposta: 

Dados Gerais: 

Sexo:                                 (   ) Masculino                  (   ) Feminino 

Idade: 

(   ) De 18 a 30 anos          (   ) De 31 a 40 anos          

(   )  De 41 a 50 anos         (   ) Mais de 50 anos

Situação Conjugal: 

(   ) Solteiro        (   ) Casado    (   ) União Estável

(   ) Divorciado  (   ) Viúvo 

Escolaridade:

(   ) Fundamental Completo      (   ) Ensino Médio Incompleto      

(   ) Ensino Médio Completo     (   ) Superior Incompleto              

(   ) Superior Completo 

Tempo de serviço na Universidade:

(   ) Menos de 1 ano       (   ) De 1 a 3 anos 

(   ) De 4 a 10 anos        (   ) De 20 a 30 anos

(   ) Mais de 30 anos

Cargo: _________________________________________
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PARTE 2 – Específica 

Até  que  ponto  você  concorda  ou  discorda  das  afirmações  a  seguir.  (Escreva  o  número 

desejado ao lado de cada proposição, dentro dos parênteses).

1. DISCORDO TOTALMENTE 

2. DISCORDO 

3. NÃO SEI 

4. CONCORDO

5. CONCORDO TOTALMENTE 

01. Eu seria muito feliz em dedicar o resto da minha carreira à UFC (   )

02. Eu realmente sinto os problemas da UFC como se fossem meus (   ) 

03. Eu me sinto pouco integrado e pouco familiarizado com a UFC (   ) 

04. Eu me sinto emocionalmente vinculado à UFC (   ) 

05. Eu me sinto como uma pessoa “de casa” na UFC (   )

06. A UFC tem pouco significado pessoal para mim (   )

07.Na situação atual, ficar na UFC é na realidade um desejo mais do que uma necessidade (   )

08. Mesmo se eu quisesse, seria muito difícil para mim deixar a UFC agora (   ) 

09. Se eu decidisse deixar  a UFC agora, minha vida ficaria bastante desestruturada (   ) 

10. Eu acho que teria muitas alternativas de trabalho se deixasse a UFC (   )

11. Se eu já não tivesse me dedicado tanto à UFC, eu poderia trabalhar em outro lugar (   ) 

12.Uma consequência negativa de deixar a UFC seria a falta de alternativas imediatas (   ) 

13. Eu não sinto nenhuma obrigação em permanecer na UFC (   )

14. Mesmo se fosse vantagem para mim, eu sinto que não seria certo deixar a UFC agora (   ) 

15. Eu me sentiria culpado se deixasse a UFC agora (   )

16. A UFC merece a minha lealdade (   )

17. Eu não deixaria a UFC agora, porque tenho uma obrigação moral com as pessoas daqui 

(   ) 

18. Eu devo muito à UFC (   )
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