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RESUMO 

 

A compreensão do comprometimento dos indivíduos pode se revelar um recurso 
empresarial para a consecução dos objetivos organizacionais frente a um 
mercado mutável. O objetivo desta pesquisa é identificar os níveis de 
comprometimento dos servidores técnicos administrativos da Universidade 
Federal de Alfenas com a universidade e com o sindicato. A pesquisa é 
caracterizada por um quantitativo-descritivo e foi realizada por meio de estudo 
comparativo de caso entre a Universidade Federal de Alfenas e o sindicato. O 
referencial teórico apresenta diversos autores que contribuíram com o construto. 
Para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se amostra de 83 servidores 
técnicos administrativos e foi aplicado questionário para levantar dados 
sociodemográficos dos participantes. Para mensurar o comprometimento foi 
utilizada a escala Escala de Bases do Comprometimento Organizacional 
(EBACO), desenvolvida com 28 assertivas que avaliam as sete bases: afetiva, 
obrigação em permanecer, obrigação pelo desempenho, afiliativa, falta de 
recompensas e oportunidades, linha consistente de atividade e escassez de 
alternativas. A análise dos resultados revelou que o comprometimento não se 
diferencia em função das variáveis sociodemográficas, com exceção do gênero 
que demonstrou maior comprometimento dos homens em relação às mulheres 
para a base ‘obrigação pelo desempenho’ no comprometimento com o sindicato e 
para a base ‘escassez de alternativa’ no comprometimento com a universidade. 
Os escores médios dos fatores de comprometimento se mostraram mais altos 
para a universidade em relação ao sindicato. Foi percebida baixa correlação entre 
as bases do comprometimento entre as duas organizações pesquisadas.  
 
Palavras-chave: Comprometimento organizacional. Servidor técnico 
administrativo. Sindicato. Universidade. 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
Understanding the commitment of individuals to organizations may prove a 
competitive advantage, and this study has the purpose attempts to identify the 
levels of involvement of servers administrative staff of the Federal University of 
Alfenas with the university and union. The research is characterized as 
quantitative-descriptive and was performed by means of a comparative study of 
the case between the Federal University of Alfenas and union. The theoretical 
framework presents many authors who contributed to theoretical conception of 
organizazional commitment. For the development of the research used a sample 
of 83 servers technical and administrative was applied the questionnaire raise 
demographic data of the participants and to measure the commitment was used 
Scale Bases of Organizational Commitment (EBACO), developed with 28 
assertions that assess the seven bases: affective, obligation to remain, the 
performance obligation, affiliative, lack of rewards and opportunities, consistent 
line of activity and alternative shortage. The results analyse revealed that the 
commitment does not differ according to sociodemographic variables, except for 
gender showed more commitment from men towards women to the basic 
obligation  by the performance in commitment to the union and to the base 
alternative shortage  to commitment to the university. The mean scores of the 
factors compromising proved higher for the university in relation to the union. Low 
correlation was seen between the bases of the commitment between the two 
organizations surveyed. 
 
 
Key words: Organizational Commitment. administrative technical worker. 
University.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A relação indivíduo e organização é fonte de vários estudos há décadas, 

entretanto, devido ao acirramento da competitividade promovida pela 

reestruturação produtiva, houve acelerado crescimento nas pesquisas que 

buscam compreender como as pessoas estão vinculadas às empresas. Uma das 

vertentes foca o comprometimento organizacional como uma maneira de se 

estudar o envolvimento entre o indivíduo e a organização. De acordo com 

Antunes (2000), a reestruturação produtiva impôs novos desafios às organizações 

e aos trabalhadores, exigindo a renovação das suas estratégias de 

relacionamentos. 

  

Nesse sentindo, Medeiros (1997) entende que o estudo sobre o comprometimento 

organizacional tem evoluído significativamente nas últimas décadas, tendo como 

enfoque principal a busca de resultados que expliquem o comprometimento do 

indivíduo no trabalho. Tal opinião também é compartilhada por autores como 

Cançado, Moraes e Moura da Silva (2006), os quais acreditam que o 

comprometimento deve ser entendido como um recurso empresarial para o 

alcance dos objetivos organizacionais frente a um mercado mutável. 

 

Coerentemente, Bastos e Costa (1998) afirmam que o novo paradigma que a 

sociedade vive dentro e fora das organizações traz implicações claras sobre os 

possíveis vínculos de compromisso desenvolvidos pelos trabalhadores em 

relação aos aspectos de seu contexto de trabalho. Sob esse prisma, os autores 

afirmam que, diante de diversas situações, o estudo sobre comprometimento 

deve priorizar a compreensão de como o trabalhador articula seus múltiplos elos. 

 

Na mesma linha de pensamento, Moraes (1997) menciona que o 

comprometimento é relevante na relação organização-trabalhador. Para os 

empregados, o compromisso com o trabalho e com a organização representa 
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uma relação positiva que pode acrescentar significado à vida, enquanto para a 

organização possuir empregados comprometidos pode aumentar sua eficiência. 

 

No início, as pesquisas identificaram diferentes bases do comprometimento, 

pautadas em fatores como a identificação com a organização, compartilhamento 

de crenças e valores, sentimento de obrigação, desejo de permanecer e obter 

retorno (ETZIONI, 1975; KANTER, 1968; MEYER; ALLEN, 1990; O’REILLY e 

CHATMAN, 1986). 

 

A pesquisa dominante sobre comprometimento busca identificar os antecedentes, 

ou seja, as variáveis que podem impactar a formação do compromisso, os 

correlatos e, deste modo, identificar as variáveis que contribuem para a 

continuidade do comprometimento e consequentes ou resultados do indivíduo 

comprometido (BORGES-ANDRANDE, 1994). 

 

No tocante ao conceito de comprometimento, há de se destacar o embate 

discursivo que tem gerado controvérsia e ambiguidade, que são marcas 

características da pesquisa de comprometimento.   

 

O comprometimento é um construto que deve ser discutido sob enfoque 

multidimensional, envolvendo diversas entidades fora e dentro da organização 

(BASTOS, 1994a; 1994b). Tal percepção deu origem à investigação dos focos e 

perfis formados pela combinação de diferentes níveis de comprometimento do 

trabalhador com a organização, o sindicato, a carreira, a profissão e o grupo de 

trabalho (BASTOS, 1994a; 1994b; COSTA; BASTOS, 2005; FINK, 1992).  

 

Nesse sentido, Bastos (1994a; 1994b) defende que diversos níveis de 

comprometimento podem surgir quando se consideram os vínculos do empregado 

com a organização e o sindicato, objeto deste estudo. 

 

Para Bastos e Costa (1998), diante do cenário de mudança, a organização e o 

sindicato podem ser vistos como fontes competitivas de comprometimento, 
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resultando em possíveis conflitos. Esses autores salientam que o contexto de 

transformações em curso no mundo do trabalho tem gerado significativas 

mudanças no posicionamento dos sindicatos e nas estratégias organizacionais 

para lidar com o trabalhador e a sua representação coletiva. 

 

Igualmente importante é o estudo do comprometimento organizacional nas 

instituições públicas, não apenas por interesse teórico, mas, sobretudo, por 

razões pragmáticas (BORGES-ANDRADE; CAMESCHI; XAVIER, 1990). Os 

autores afirmam que as instituições públicas são financiadas com recursos 

públicos e suas atividades visam ao benefício para o bem comum, sendo 

interessante identificar quais são as condições que favorecem o 

comprometimento dos trabalhadores de tais instituições.  

 

Em decorrência disso, a identificação de mecanismos que explicam o 

comprometimento organizacional dos indivíduos - tendo em vista duas frentes de 

compromisso: a instituição empregadora e o sindicato - constitui um objeto de 

estudo relevante, pois pode explicar o envolvimento do individuo com a instituição 

e com o sindicato. 

 

Nesse sentido, a pergunta que norteou este estudo é: quais são os níveis de 

comprometimento de servidores técnicos administrativos da Universidade Federal 

de Alfenas com a instituição e com o sindicato? 

 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Identificar os níveis de comprometimento de servidores técnicos administrativos 

da Universidade Federal de Alfenas com a instituição e com o Sindicato dos 

Trabalhadores da Educação Pública Federal do 3º Grau em Alfenas 

(SINT/UNIFAL). 
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1.1.2 Objetivos específicos 

 

a) Mapear o nível de comprometimento dos servidores técnicos 

administrativos na Universidade Federal de Alfenas com a instituição com 

base no modelo de Medeiros (2003). 

b) Mapear o nível de comprometimento dos servidores técnicos 

administrativos da Universidade Federal de Alfenas com o sindicato 

(SINT/UNIFAL) com base no modelo de Medeiros (2003).  

c) Comparar os fatores de comprometimento dos servidores técnicos 

administrativos em educação da Universidade Federal de Alfenas com a 

instituição e com o sindicato. 

 

 

1.2 Justificativa 

 

A investigação dos envolvimento do individuo com o seu trabalho é um tema 

clássico no campo do comportamento organizacional. Assim como na literatura 

internacional, no Brasil, diferentes autores têm estudado essa área de pesquisa e, 

nela, um fenômeno constantemente pesquisado é o comprometimento 

organizacional (MORAES, 1997). Portanto, analisar como o trabalhador está 

comprometido com a organização é uma necessidade permanente da gestão de 

pessoas, uma vez que o capital humano constitui o principal patrimônio das 

organizações e, assim, um diferencial competitivo.  

 

As instituições públicas brasileiras são normalmente estigmatizadas pela opinião 

pública em geral como ineficientes quanto ao seu desempenho e seu papel dentro 

da realidade social e econômica do país, muitas vezes sendo questionadas 

quanto à eficiência (MORAES, 1997). Tendo em vista o crescimento da 

Universidade Federal de Alfenas, passou de 235 servidores no ano de 2006 para 

657 no ano de 2013 (UNIFAL, 2013); e considerando que ainda não foi realizado 

estudo de comprometimento do seu corpo de técnicos administrativos, este 

trabalho reveste-se de grande importância, pois pode gerar medidas que 
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subsidiem o setor de recursos humanos da universidade para implementar ações 

que maximizem a eficiência desse grupo profissional. 

 

Ainda cabe ressaltar que as pesquisas de comprometimento organizacional são 

fortemente dominadas pela escolha da organização empregadora como foco, 

contudo, as pesquisas que relacionam o tema à organização sindicato são 

bastante reduzidas (MEDEIROS, 2003). Nos últimos anos, registrou-se 

crescimento no número de sindicatos no Brasil e controversamente a participação 

efetiva dos trabalhadores nos movimentos perdeu força de mobilização e eficácia 

se comparado aos movimentos ocorridos nos anos 1980. 

 

Dados apresentados por Horn (2007) mostra que em 1988, havia no Brasil 9.120 

sindicatos, sendo 3.140 de empregadores e 5.980 de trabalhadores, já em 2001 o 

números de sindicatos passou para 15.961 sindicatos, sendo 11.416 de 

trabalhadores e 4.545 de empregadores. Entre 1991, ano do primeiro censo 

sindical, e 2001, houve um crescimento de 49% no número de sindicatos. Neste 

período o número de associados a sindicatos de trabalhadores cresceu apenas 

22%, o que indica a tendência à redução do tamanho médio dos sindicatos. 

 

Portanto, a busca pela compreensão do comprometimento dos sindicalizados é 

de vital importância para a compreender a reorganização do movimento sindical e 

de como os associados se envolve com seu sindicato. 

 

Para a academia esta pesquisa se justifica tendo em vista que os estudos 

concentraram-se na relação entre o empenho do empregado junto à organização, 

desconsiderando um segundo foco de comprometimento que pode resultar na 

diminuição do compromisso com a organização (BASTOS E COSTA, 1998).  

 

Cabe destacar ainda, que pesquisa que envolvem estudos comparativos de casos 

sobre o envolvimento dos trabalhadores com as organizações são bastantes 

reduzidos na literatura nacional e internacional. Portanto, a academia necessita 

de mais estudos com análise multifocais de vínculo de compromisso, para que 
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sejam identificados os fatores que explicam o duplo comprometimento 

impulsionando a reflexão crítica e a discussão teórica. 

 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho está estruturado nas seguintes seções: além desta introdução, o 

segundo capítulo apresenta o referencial teórico, enfocando os aspectos 

conceituais, abordagens do comprometimento, antecedentes, correlatos e, 

consequentemente, do comprometimento, um resumo de algumas das pesquisas 

no Brasil e pesquisas sobre comprometimento com o sindicato.  

 

O terceiro capítulo aborda a metodologia, descrevendo: a caracterização da 

pesquisa, as unidades de análises, os participantes da pesquisa, critérios de 

inclusão e exclusão dos sujeitos, procedimentos de coleta de dados, instrumentos 

para mensurar as bases do comprometimento e, por fim, os procedimentos de 

análise de dados.  

 

Já a quarta seção expõe e discute os achados da pesquisa. Por fim, o capítulo 

quinto faz as considerações finais do estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O referencial teórico foi dividido em cinco subseções, sendo: aspectos 

conceituais; as abordagens de comprometimento; antecedentes, correlatos e 

consequentes do comprometimento; algumas pesquisas no Brasil; e abordagem 

do  comprometimento com sindicato.  

 

 

2.1 Aspectos conceituais 

 

As pesquisas sobre comprometimento ganharam força a partir dos anos de 1970, 

devido ao entendimento das empresas de que para superar a crise do petróleo e 

adaptar-se à reestruturação produtiva precisavam de um diferencial competitivo 

para se manterem no mercado. Nesse sentido, o fator humano como elemento 

estratégico para melhorar a performance organizacional passou a ser estudado 

na academia com mais evidência, pois as tecnologias, sistemas e processos 

podem ser facilmente equiparáveis (OLIVEIRA, 1997; REGO, 2002; SIQUEIRA, 

2001). Coerentemente, Bastos (1993) enfatiza que, embora tenha sido a partir de 

1980 que a pesquisa sobre comprometimento organizacional ganhou relevância, 

ela sempre esteve presente por meio de múltiplos conceitos e termos. 

 

Os diversos termos e conceito de comprometimento demonstram a necessidade 

de buscar uma compreensão mais precisa do que é comprometimento com o 

trabalho, no entender de Moraes, Marques e Correia (1998). Na linguagem 

cotidiana o comprometimento geralmente adquire diversos significados, por 

exemplo, expor, pôr em perigo, prejudicar o crédito, a reputação de (comprometer 

uma amizade, pôr em risco a amizade). Já na esfera científica, comprometimento 

passou a significar adesão, forte envolvimento do indivíduo com o trabalho. 

 

Sob o ponto de vista de Bastos (1995), são apresentados pelo menos três usos 

do conceito de comprometimento na linguagem cotidiana, sendo: o primeiro 
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significa próximo de compromisso e envolvimento, demonstrando como as 

pessoas se apresentam frente a determinadas situações - seria o contrário de 

descompromissado e indica o grau de esforço que a pessoa envida para realizar 

algo. O segundo diz respeito ao estado pessoal do indivíduo, um estado de 

lealdade que envolve sentimentos, desejos relativamente duradouros. O terceiro 

se apresenta de forma negativa, refere-se à relação entre os conjuntos de 

condições que conduzem a resultados indesejados (comprometer, prejudicar, 

impedir). Nessa linha de pensamento, o conceito associa-se à ideia de 

ocorrências de ações que impedem ou dificultam a consecução de um objetivo, 

por exemplo, a organização não conseguiu cumprir com o prazo de entrega 

planejado ou teve sua meta comprometida pela falta de um motorista que 

conhecesse o itinerário da entrega. 

 

Em face dos diferentes usos da palavra comprometimento no dia-a-dia, Bastos 

(1995) observa que o mesmo termo é utilizado para descrever dimensões 

valorativas com resultados desejados e indesejados. Contudo, o autor sintetiza 

que o uso do comprometimento traz em si a noção de algo que amarra, ata, une o 

indivíduo a alguma coisa. Ao transpor para a linguagem acadêmica o uso do 

termo comprometimento, no entendimento do autor é o que busca identificar e 

compreender fatores pessoais que determinam o comportamento humano na 

organização, integrando a subárea de atitudes e cognições frente ao trabalho. O 

autor ainda atribui algumas dimensões comuns ao analisar definições 

apresentadas por diversos pesquisadores, a saber: o desejo de permanecer, de 

continuar, o sentimento de orgulho por pertencer; a identificação, o apego, o 

envolvimento com objetivos e valores; engajamento, exercer esforço, empenho 

em favor de (BASTOS, 1995). 

 

As diversas definições de comprometimento organizacional presentes na literatura 

indicam a magnitude do problema conceitual. Entretanto, Moraes (1997) 

apresenta alguns conceitos que demonstram dimensões de significados comuns, 

tais como identificação, apego, envolvimento com objetivos e valores, exercer 

esforço, bem como o desejo de permanecer e de continuar e o sentimento de 
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orgulho por permanecer. Cita, ainda, a necessidade de estabelecer estratégias 

para superar os problemas de conceituação do termo.  

 

Tal assertiva pode ser encontrada também em Bastos (1995), que destaca que o 

comprometimento envolve conceitos correlatos que possuam núcleo de 

significado que os aproxima, como envolvimento, identificação, devoção, 

fidelidade e lealdade. Nesse sentido, o autor realça o caráter disposicional aberto 

do referido construto, considerando impossível estabelecer todas as 

características que descrevem as ações do comprometimento. Para explicar o 

caráter disposicional, Bastos (1995, p. 46) menciona: 

 

No contexto de trabalho, esta noção disposicional aberta é, assim, 
bastante clara: “professor está comprometido com a universidade”, por 
exemplo. Pode envolver desde dar todas as aulas previstas, como 
prepará-las adequadamente, conduzir pesquisas significativas, participar 
dos órgãos decisórios, etc. Ou seja, comportamentos variados podem 
ser tomados como realizadores da disposição “estar comprometido com”. 

 

Uma consideração importante salientada por Moraes e Marques (1996) diz 

respeito à correspondência entre a linguagem e o fenômeno. Para que a noção de 

comprometimento possa ser atribuída adequadamente, as ações devem ser 

capazes de descrevê-las como comprometidas ou não, o que torna indispensável 

avaliar a relação entre o dizer e o falar. Esses autores exemplificam: 

desempenhou-se a tarefa com comprometimento, ou seja, existe a relação de 

dependência entre comprometimento e a ação empreendida. 

 

No desenvolvimento dos estudos de Bastos (1995) aparecem três vertentes que 

predominam na academia: a primeira e mais presente trata o comprometimento 

como uma atitude frente aos aspectos particulares do contexto de trabalho e 

possui as dimensões afetiva, cognitiva e comportamental. A segunda teve como 

base os conceitos de Becker (1960) de comprometimento como um mecanismo 

psicossocial cujos elementos são trocas efetuadas pelo indivíduo side bets (trocas 

laterais, que podem assumir diversos rótulos como calculativo e continuação), isto 

é, vincula-o mais fortemente a um determinado curso de atividade, também 

conhecida como vertente instrumental. Por fim, a terceira vertente caracteriza o 
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comprometimento às teorias de atribuição, voltadas para compreender as 

maneiras como as pessoas explicam para si próprias as ações e eventos que 

ocorrem. 

 

Além dos aspectos conceituais, o comprometimento é multidimensional, pois o 

indivíduo em seu âmbito de trabalho está envolvido em uma estrutura de 

comprometimentos que são alvos de seu vínculo pessoal. Nesse sentido, Bastos 

(1993) sugere que diversos objetos podem servir de alvo para o vínculo do 

trabalhador, conforme mostra a FIG. 1: 

 

FIGURA 1 - Focos do comprometimento 

 

Fonte: Adaptado de Bastos et al. (1997).  

 

Além dos aspectos no cenário de trabalho apresentado, Bastos et al. (1997) 

ressaltam que aspectos externos ao trabalho também influenciam de forma 

harmoniosa ou conflituosa o vínculo do trabalhador, como a família, partido 

político, sindicato e a religião. Corroborando essa percepção, Medeiros et al. 

(2002) apregoa que a literatura distingue diferentes focos que funcionam como 
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alvo do vínculo do trabalhador, a exemplo da organização, sindicato, valores, 

profissão, trabalho, carreira, entre outros. 

 

 

2.2 Abordagens do comprometimento organizacional 

 

Relacionadas aos focos do comprometimento, há enfoques diferenciados quanto 

à natureza ou quanto aos motivos que levam o indivíduo a se comprometer. Tais 

enfoques - afetivo, instrumental, normativo, sociológico e comportamental – são 

as bases do comprometimento, cujos conteúdos são detalhados a seguir 

(BORGES-ANDRADE, 1995; MEDEIROS et al, 2002). 

 

 

2.2.1 Abordagem afetiva 

 

Essa abordagem tem origem nos estudos de Mowday, Porter e Steers (1982), que 

apresentaram três dimensões básicas do comprometimento, sendo a primeira 

relacionada a uma forte crença e aceitação de valores e objetivos da organização; 

a segunda, ao desejo de exercer considerável esforço a seu favor; e a terceira ao 

desejo de manter-se como seu membro. 

 

Nessa linha pensamento, o comprometimento representa algo que supera a 

simples lealdade passiva à organização, mas envolve uma relação ativa, na qual 

o indivíduo deseja dar algo de si próprio para contribuir com o sucesso da 

organização (CANÇADO; MORAES; MOURA DA SILVA, 2006). 

 

O suporte desses estudos encontra-se nos trabalhos de Etzioni (1975), que 

relaciona os métodos utilizados pelas organizações para obter-se o assentimento 

a padrões de envolvimento dos trabalhadores. Cria-se uma proximidade com 

envolvimento baseado em trocas, levando à identificação e à absorção dos 

valores da organização pelos indivíduos. Corroborando, Buchanan (1974) define 

comprometimento como um apego afetivo estabelecido em relação à 
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organização, aos objetivos e valores organizacionais, ao papel do indivíduo frente 

a esses objetivos e valores. 

 

Etzioni (1975) classifica o envolvimento dos trabalhadores com a organização de 

três formas: 

a) Moral: é a internalização das metas, valores e normas da organização. 

b) Calculista: envolve um relacionamento menos intenso com a organização 

centrando-se nas relações de troca, ou seja, os indivíduos tornam-se 

comprometidos com a organização por perceberem uma relação benéfica 

no que se refere às suas contribuições e às recompensas recebidas pelo 

trabalho realizado. 

c) Alienante: baseado na repressão e coerção. Esse envolvimento é 

considerado negativo e é encontrado em ambientes como prisões. 

 

Nessa perspectiva, o comprometimento tem sido mensurado a partir de uma 

escala de atitudes, desenvolvida por Mowday, Porter e Steers (1982).                                                                                 

 

 

2.2.2 Abordagem instrumental 

 

A segunda abordagem tem como sustentáculo os estudos de Becker (1960), que 

consideram o comprometimento a função das recompensas e custos associados 

à condição de integrante da organização. Esse autor acentua que o conceito de 

comprometimento visa a superar a insuficiência das explicações correntes para a 

consistência do comportamento ou como os indivíduos se engajam em linhas 

consistentes de atividades e nelas permanecem ao longo de um período de 

tempo. 

 

Os estudos nessa linha foram iniciados por Ritzer e Trice (1969) e por Alluto et al. 

(1973), que sugerem escalas de mensuração que avaliam a existência de uma 

probabilidade do trabalhador de deixar a organização, caso receba incentivos 

externos, tais como melhor salário, mais status e mais liberdade. 
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Bastos (1995) salienta que atualmente esse enfoque de pesquisa está unido à 

teoria organizacional, com antecedentes nas ideias de Barnard (1966) e March e 

Simon (1958), que ressaltavam que vínculos fortes podem emergir quando as 

organizações atendem às necessidades e expectativas do trabalhador. 

 

 

2.2.3 Abordagem sociológica 

 

A abordagem sociológica analisa a organização, reunindo as ideias de Weber e 

as dos neomarxistas Edwards (1970) e Burawoy (1983), e surge em 

contraposição aos enfoques denominados valor capital e satisfação no trabalho e 

comprometimento organizacional numa linha sociológica denominada autoridade 

no panorama de trabalho. Essa linha de pensamento foi aplicada especialmente a 

estudos sobre rotatividade e é considerada compatível e complementar ao 

enfoque do valor capital. 

 

Halaby (1986) conceitua o comprometimento em termos das relações de 

autoridade que governam o controle do empregador e a subordinação dos 

trabalhadores. Segundo o autor, os papeis de subordinados são um conjunto de 

códigos normativos que especificam as maneiras moralmente corretas de 

dominação. O apego do trabalhador não está na dependência do amor nem do 

dinheiro, e sim da percepção de legitimidade regimentar do empregador. 

 

Ainda, Halaby e Weakliem (1989) definem apego como o interesse do indivíduo 

em permanecer no seu emprego atual ou a expectativa de utilidade atribuída pelo 

trabalhador a dois cursos de ação: permanecer versus buscar novo emprego. 

Para os autores, o termo comprometimento é visto de forma mais específica, ou 

seja, não tem a conotação afetiva associada ao construto. Concluem, então, que 

o comprometimento (apego) pode ser compreendido pelos simples ato de 

permanecer versus sair, podendo ser expresso por comportamentos verbais ou 

não verbais do trabalhador. 
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2.2.4 Abordagem normativa 

 

Oriunda da interseção entre a teoria organizacional de Etzioni (1975) e a 

Psicologia social, baseado nos trabalhos de Azjen e Fishbein (1980), essa 

abordagem centra-se na estrutura das atitudes e do seu poder preditivo em 

relação ao comportamento. É citada por Weiner (1982) e Weiner e Vardi (1990), 

que utilizam um quadro de referência denominado normativo-instrumental e 

trabalharam nos conceitos de sistemas cultural e motivacional, na determinação 

do comportamento humano nas organizações. 

 

Nesse sentido, Bastos (1993) entende comprometimento como o conjunto de 

pressões normativas internalizadas pelo indivíduo para que se comporte em 

conformidade com os objetivos e interesses da organização. Ele surge da 

interface entre os sistemas cultural e motivacional, portanto, a cultura 

organizacional pode atuar diretamente no sentido de produzir membros 

comprometidos, exercendo influência estável e de longo prazo sobre o 

comportamento no trabalho. O autor menciona que quanto mais forte o 

comprometimento, maior será a predisposição para o indivíduo guiar as suas 

ações por padrões internalizados, mais que considerações racionais acerca das 

consequências dessas ações. Bastos (1993) ainda apresenta dois elementos que 

considera importantes para o modelo de Weiner e Vardi (1990): 

a) As pressões internalizadas manifestam-se em padrões de comportamento 

que possuem como características o sacrifício pessoal, a persistência e a 

preocupação pessoal. 

b) Os valores e normas partilhados que geram o comprometimento, 

associados às crenças instrumentais, explicam as intenções 

comportamentais. 
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2.2.5 Abordagem comportamental 

 

A última abordagem tem sua origem na Psicologia social e insere o 

comprometimento nas teorias de atribuição, aceitando que a avaliação do 

comprometimento é feita para manter a consistência entre os seus 

comportamentos e as suas atitudes (MORAES; MARQUES; CORREIA, 1998). 

 

Para Kiesler e Sakamura (1966), o comprometimento está vinculado aos atos e 

comportamentos, sendo comparado a sentimentos de autorresponsabilidade por 

um determinado ato, principalmente se eles são percebidos como livremente 

escolhidos, públicos e irrevogáveis. Para os autores, existe um círculo de 

autorreforçamento no qual o comportamento leva ao desenvolvimento de atitudes 

que, por sua vez, levam a comportamentos futuros, resultando em um lento e 

consistente crescimento do vínculo comportamental e psicológico do indivíduo 

com a organização. 

 

Conforme Salancick (1977), as pessoas se tornam comprometidas pelas 

implicações de suas próprias ações. Existe uma pressão psicológica para que o 

indivíduo se comporte de forma consistente com as implicações do seu 

comportamento prévio. O autor apresenta três aspectos dessas ações prévias 

para determinar níveis de comprometimento: 

a) Volição: a percepção de que a ação foi desempenhada por livre escolha 

faz com que o indivíduo se sinta pessoalmente responsável pelo ato. 

b) Reversibilidade: quanto mais o indivíduo percebe que o comportamento 

não pode ser revertido ou que isso envolve custos, maior o seu 

comprometimento com determinado curso de ação. 

c) Caráter público ou explícito do ato: a percepção de que outras pessoas 

significativas (famílias, amigos, colegas, etc.) tomam conhecimento do seu 

comportamento aumenta a probabilidade de vir a ser comportar de forma 

congruente. 
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Nessa perspectiva, Salancick (1977) considera importante focalizar as 

manifestações observáveis de comprometimento ou a busca de elementos que 

distinguem um ato comprometido de um não comprometido. 

 

Diante das abordagens apresentadas e considerando as diversas origens do 

comprometimento organizacional, Bastos (1995) sintetiza os aspectos conceituais 

e as fontes na investigação do comprometimento, apresentado na FIG. 2:  
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FIGURA 2 - Abordagens conceituais e respectivas fontes da investigação do comprometimento 

   Fonte: Bastos (1993, p. 55). 
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A FIG. 2 explica a operacionalização do construto de comprometimento como 

resultado dos conceitos e das abordagens fruto do trabalho de diversos 

pesquisadores da Sociologia, Teorias Organizacionais e Psicologia, disciplinas 

que serviram de fontes teóricas para a concepção do comprometimento 

organizacional. 

 

 

2.3 Antecedentes, correlatos e consequentes do comprometimento  

 

A facilidade para sintetizar os estudos sobre comprometimento organizacional é 

devida a três metanálises. A primeira metanálise apresenta resultados tanto na 

vertente afetiva como na instrumental; a segunda busca evidências sobre a teoria 

do side-bets; e a terceira sumariza os resultados das relações entre 

comprometimento e produtos do trabalho (consequentes), analisando os efeitos 

de distintas decisões metodológicas (BASTOS, 1993; BORGES-ANDRADE, 

1995). 

 

 

2.3.1 Antecedentes do comprometimento organizacional 

 

A pesquisa sobre antecedentes tem sua origem nos trabalhos de Mowday, Porter 

e Steers (1982), que identificam quatro grandes conjuntos de variáveis: 

características pessoais, características do trabalho, relações líder-grupo e 

estados do papel. As correlações entre comprometimento e características 

pessoais tendem a ser reduzidas, como se segue: quanto maior a idade, o tempo 

de organização, o nível ocupacional e a remuneração, mais acentuado tende a 

ser o comprometimento, que decresce o nível de escolaridade e é menor entre as 

mulheres (BASTOS, 1993). 

 

Para Bastos (1993), apesar de essas variáveis serem tomadas como 

antecedentes do comprometimento calculativo (implicam representativas trocas 

indivíduo-organização), as correlações positivas se revelam maiores quando o 
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comprometimento é avaliado na perspectiva afetiva. Esses estudos apresentam 

ainda mais comprometimento entre homens, que tende a decrescer com o nível 

de escolaridade mais elevado e para os seguidores da ética protestante.  

 

Na metanálise de Cohen e Lowenberg (1990), as variáveis como idade, gênero, 

tempo de serviço, estado civil, número de filhos, nível de habilidade, percepção de 

alternativa de trabalho e sistema de pagamentos têm, em geral, baixa correlação 

com o comprometimento. 

 

Quanto às características do trabalho, o modelo dominante é o de Hackman e 

Oldham (1975) para análise do impacto da natureza do trabalho sobre os níveis 

de comprometimento. Bastos (1993) observou correlações positivas moderadas e 

altas entre variedade das habilidades, seu caráter inovador ou não rotineiro e o 

escopo do trabalho com comprometimento; e apenas a relação com a autonomia 

é reduzida. O autor assevera que quanto maior a complexidade do trabalho, maior 

é o comprometimento. 

 

Nas relações grupo-liderança, os comportamentos de estruturação e 

consideração do líder têm correlações positivas moderadas. As correlações mais 

altas foram encontradas entre o comprometimento, estilo participativo de gerência 

e habilidade de comunicação. 

 

 

2.3.2  Correlatos do comprometimento organizacional 

 

Segundo Bastos (1993), nessa categoria encontram-se variáveis que não podem 

ser classificadas como antecedentes nem consequentes, são construtos 

atitudinais ou motivacionais. Nesse sentido, as altas correlações detectadas entre 

comprometimento, satisfação e motivação podem vincular-se a três fatores: 

a) O viés de todas serem mensuradas conjuntamente nos mesmos 

instrumentos, considerando sua natureza afetiva. 

b) A existência de itens similares integrando as diversas escalas. 
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c) A possibilidade de que tais conceitos sejam aspectos específicos de uma 

resposta afetiva mais generalizada frente ao contexto de trabalho, o que 

determinaria um efeito de halo entre essas avaliações. Tais possibilidades 

ressaltam os problemas de redundância conceitual e de validade 

discriminante de suas medidas. 

 

 

2.3.3  Consequentes do comprometimento organizacional 

 

Autores como Borges-Andrade (1995), Bastos (1993) e Moraes (1997) mostram 

que nessa classificação duas classes foram analisadas. A primeira diz respeito às 

decisões relativas à permanência ou abandono do emprego; e a segunda, ao 

próprio desempenho no trabalho. As pesquisas revelam que alto 

comprometimento leva a menos rotatividade, baixo absenteísmo e melhoria de 

desempenho. 

 

De acordo com Bastos (1993), quanto ao desempenho, os resultados mostram 

fracas correlações com o comprometimento, sobretudo se avaliado a partir do 

produto do trabalho, pois o desempenho é produto de complexos fatores 

situacionais e individuais. Ainda conforme o autor, o foco de mais interesse refere-

se à associação comprometimento-rotatividade, por causa do papel-chave que 

esta última variável ocupa na gestão de pessoas. Embora sejam moderadas, têm-

se encontrado correlações negativas, entretanto, as correlações mais expressivas 

ocorrem nas intenções comportamentais, tais como deixar o emprego ou buscar 

novo emprego. A variável intenção de sair tem sido usada com mais êxito para 

explicar a rotatividade. Ainda, a relação entre comprometimento organizacional é 

moderada pelo estágio de carreira, ou seja, enquanto o comprometimento-

rotatividade é mais forte no início de carreira, comprometimento-desempenho e 

comprometimento-absenteísmo são relações mais fortes nos estágios 

intermediários e finais de carreira. 
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Bastos (1993) sintetiza listando quais são as variáveis de maior e de menor 

influência nos antecedentes, correlatos e consequentes do comprometimento 

organizacionais apresentadas na metanálise de Mathieu e Zajac (1990), Cohen e 

Lowenberg (1990) e Randall (1990), conforme a FIG. 3: 

 

FIGURA 3 - Antecedentes, correlatos e consequentes de comprometimento organizacional 

(correlações corrigidas apresentadas na metanálise de Mathieu e Zajac, 1990) 

Fonte: Bastos (1993, p.  61). 
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De acordo com Borges-Andrade (1995), é difícil responder de maneira sintética 

quais são os antecedentes, correlatos e as consequências do comprometimento 

organizacional. Contudo, o autor utiliza a mesma metanálise usada por Bastos 

(1993) e apresenta uma relação das variáveis com os principais antecedentes, 

correlatos e consequentes do comprometimento organizacional que ajuda a 

elucidar o questionamento. A FIG. 4 apresenta a síntese do trabalho de Borges-

Andrade: 
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FIGURA 4 - Antecedentes, correlatos e consequentes: observações de Borges-Andrade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Baseado em Borges-Andrade (1993).  

 

Síntese das observações de Borges-Andrade (1993) sobre a metanálise de Mathieu e Zajac, Cohen e Lowenberg e Randall. 

Baixo nível de estresse; 

comprometimento com o sindicato; 

satisfação com colegas de trabalho; 

satisfação com promoção; satisfação 

com o pagamento; satisfação 

intrínseca 

Motivação envolvimento com o 

trabalho; comprometimento 

ocupacional; satisfação geral; 

satisfação com a supervisão 

Ser do sexo feminino; ter baixo nível de escolaridade; 

ser casado; ser mais antigo na organização; dispor de 

mais habilidades ocupacionais; receber salário mais 

elevado; ocupar cargos de alto nível; ter mais 

autonomia nas tarefas; pertencer a grupos de trabalho 

coesos; trabalhar em organizações menores; trabalhar 

em organizações descentralizadas. 

Idade; ética protestante do trabalho; 

variedades de tarefas; trabalho 

desafiante; interdependência de tarefas; 

consideração do líder; liderança 

participativa; baixa ambiguidade dos 

papéis; poucos conflitos de papéis; baixa 

sobrecarga de papéis 

Percepção de competência 

pessoal; escopo do trabalho; 

comunicação do líder. 

Baixa rotatividade 

 

Pouca intenção de buscar alternativas de emprego; 

pouca intenção de sair da organização 

 

Melhores avaliações de desempenho; mais 

pontualidade; menos absenteísmo; baixa 

percepção de alternativas de emprego; mais 

produção 

Não foram encontrados 

Comprometimento Elevado 

Comprometimento Médio. 

Comprometimento Baixo. 

Antecedentes Correlatos Consequentes 
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Em 1995 Borges-Andrade (1995) registra os principais resultados em um estudo , 

no qual informa que na ocasião as pesquisas no país eram desenvolvidas com 

enfoque afetivo (FIG. 5). 

 

FIGURA 5 - Antecedentes, correlatos e consequentes: principais resultados de pesquisa no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A FIG. 5 indica que, sob o prisma de Borges-Andrade (1995), enquanto no 

exterior as variáveis preditoras mais relevantes envolvem fatores pessoais 

relativos ao empregado, planejamento, manejo adequado de atividades e à 

qualidade da liderança exercida pelos gerentes, no Brasil os estudos notificam um 

padrão de preditores bastante distintos, como o crescimento ocupacional 

proporcionado pela organização, a existência de políticas justas de gestão de 

recursos humanos e o status externo da instituição. Ainda esse autor verifica que, 

Fonte: Baseado em Borges-Andrade (1993). 
 

Pouca intenção de 

procurar novo emprego 

Baixa intenção de 

rotatividade 

Pouca intenção de trocar 

de empresa 

Menos mobilidade 

Oportunidades de crescimento na carreira e 

progresso profissional 

Sistema justo de promoções 

Influência da instituição no país 

Ter menos escolaridade 

Estar casado 

Ser mais velho 

Perceber mais dificuldades para ingressar como 

empregado da instituição 

Ter mais tempo de serviço 

Ter mais experiência 

Existir relação entre o trabalho realizado e a 

educação anteriormente percebida 

Mais oferta de treinamento na organização 

Percepção de equidade salarial interna 

Percepção de equidade salarial externa 

Clareza na definição das atividades 

Maior escopo do trabalho 

Trabalho ser provedor de mais retroalimentação 

Mais cooperação nos grupos de trabalho 

Colegas serem provedores de mais 

retroalimentação, quanto ao trabalho realizado 

Análise dos antecedentes, correlatos e consequentes do comprometimento organizacional Estudos no Brasil. 

Satisfação com a supervisão 

recebida 

Satisfação com o salário e com o 

sistema de benefícios. 

Satisfação com a segurança 

existente para realizar o trabalho 

Interesse pelas atividades de 

trabalho e satisfação com o 

mesmo 

Satisfação com as tarefas que 

realiza e com a maneira como 

elas são distribuídas. 

Satisfação com o relacionamento 

com os colegas e com a chefia 

Antecedentes Correlatos Consequentes 
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enquanto fora do Brasil as variáveis de nível micro (focados nos indivíduos ou no 

grupo social mais imediato) parecem ser mais importantes, no país ganham 

importância as variáveis de nível macro (relativas a aspectos mais gerais das 

organizações como um todo).  

 

 

2.4 Comprometimento organizacional algumas pesquisas no Brasil 

 

No Brasil, os estudos sobre comprometimento organizacional estão estruturados 

basicamente na perspectiva afetiva, por meio de instrumento proposto por 

Mowday, Porter e Steers (1982), que foi traduzido e adaptado para o âmbito do 

serviço público (BORGES-ANDRADE, 1995). Vários outros pesquisadores deram 

sequência a esse trabalho pioneiro e utilizaram o mesmo instrumento e modelo 

explicativo com foco na análise de antecedentes do comprometimento, buscando 

explorar o cenário brasileiro.  

 

O QUADRO 1 apresenta algumas pesquisas realizadas no Brasil, iniciando com o 

estudo de Borges-Andrade (1995). Para a construção do quadro foram alguns 

esdudos como referência: Moraes, Marques e Correia (1998), Vasconcelos-Silva 

(2009) e principalmente Lages (2010) que apresenta um quadro semelhante 

porém com um número menor de pesquisas, foi realizada também consulta ao 

banco de dados da Revista Brasileira de Administração Pública. 
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QUADRO 1 –  Algumas pesquisas de comprometimento no Brasil - continua 

Pesquisador Objetivos Principais Achados 

Borges-
Andrade  
(1989) 

Identificar entre os cincos grupos de variáveis 
(pessoais, papéis, grupais, organizacionais e 

ambiente externo) aquelas preditoras de 
comprometimento dos perfis selecionados. 

Identificou como relação positiva de variáveis 
com comprometimento: existência de um 

sistema justo de promoções, oportunidade de 
crescimento na carreira e progresso 

profissional. 

Brandão  
(1991) 

Buscar a compreensão dos fatores 
determinantes do nível de comprometimento 
dos indivíduos com a instituição, tendo em 

vista ser este um dos vínculos mais 
questionados em termos dos profissionais da 

administração pública brasileira. 

As variáveis organizacionais foram citadas 
como as principais preditoras, sendo a 

possibilidade de crescimento na carreira e 
progresso profissional as que mais se 

destacaram. 

Gama  
(1993) 

Explicar o comprometimento dos funcionários 
da instituição, a partir de variáveis preditoras 

inerentes ao modelo de Borges-Andrade 
(1989).    

Verificou que o comprometimento 
organizacional relaciona-se a: oportunidades 
de crescimento na carreira e com progresso 

profissional; segurança no emprego; 
satisfação com supervisão; e percepção de 
que as atividades desenvolvidas contribuem 

para o desenvolvimento da organização. 

Dias  
(1993) 

Investigar as variáveis hipotéticas como 
preditoras de comprometimento com ênfase na 

natureza afetiva da identificação e 
envolvimento do indivíduo com a organização, 

ressaltando os sentimentos de lealdade, o 
desejo de permanecer como membro e o 

esforço em prol da instituição. 

Verificou fraca correlação entre as cinco 
dimensões (focos e enfoques) e prevalência 
do comprometimento afetivo nos três níveis 

funcionais. Supervisão é a mais 
comprometida com a organização e gerentes 
e analistas são comprometidos com ambos. 

Bastos  
(1994a; 1994b)

Analisar simultaneamente os compromissos do 
trabalhador com três focos do contexto de 

trabalho: a organização, a carreira e o 
sindicato. 

Identificou oito padrões de comprometimento: 
antissindicalista, sindicalista, profissional, 

profissional sindicalista, descomprometido, 
comprometido, localista e descomprometido 

com a carreira. 

Moraes e 
Kilimnik  
(1994) 

Realizar um diagnóstico comparativo de 
comprometimento, qualidade de vida e 

estresse com o objetivo de estudar as relações 
entre essas variáveis, além de realizar 
comparações entre as organizações 

pesquisadas e funcionários de diferentes níveis 
hierárquicos. 

O estudo demonstrou que a qualidade de 
vida interfere no comprometimento e algumas 
variáveis com correlações não muito fortes; 

demonstrando que a qualidade de vida não é 
o único componente que interfere no 

comprometimento. 

Pena  
(1995) 

Investigar as relações de comprometimento 
organizacional com a ética do trabalho e os 

preditores do comprometimento organizacional 
e dos padrões de comportamento. 

Demonstrou que, em ambos os casos, os 
professores pesquisados mostraram-se mais 
comprometidos com a instituição do que com 

a carreira. 

Brito  
(1995) 

Investigar, sob a perspectiva bidimensional 
com foco na organização e na carreira, os 

padrões de comprometimento e seus 
elementos determinantes e correlatos. 

Concluiu que os professores apresentavam 
alto comprometimento tanto com a 

organização quanto com a carreira e o baixo 
nível de estresse. 

Moraes et al. 
(1997) 

Avaliar o nível de comprometimento dos 
servidores técnicos administrativos além de 

identificar os fatores preditores de 
comprometimento organizacional. 

Verificou diferenças significativas entre os 
enfoques investigados, destacando as 
variáveis de conteúdo e de contexto de 

trabalho como preditoras do enfoque afetivo. 
Não apresentou resultados seguros quanto 
às variáveis preditoras do comprometimento 

comportamental. 
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QUADRO 1 - Algumas pesquisas de comprometimento no Brasil - continua 

Pesquisador Objetivos Principais Achados 

Medeiros e 
Enders  

(1997; 1998) 

Identificar padrões de comprometimento 
organizacional combinando os componentes 
do comprometimento organizacional afetivo, 

instrumental e normativo, em que esses 
padrões são caracterizados junto a um diverso 

leque de características pessoais e de 
indicadores de desempenho no trabalho. 

Permitiu definir padrões de comprometimento 
organizacional, formados pela combinação 

de dimensões de comprometimento 
presentes nos indivíduos e identificar as 

características pessoais que se relacionam 
com determinados padrões de 

comprometimento organizacional. 

Sá e Lemoine 
(1998) 

Conhecer os efeitos do estilo de liderança no 
comprometimento organizacional. 

Identificou a ocorrência de associações 
positivas entre participação em programas de 

qualidade de vida e satisfação no trabalho, 
comprometimento organizacional afetivo e 

normativo sintetizaram os principais achados 
do presente estudo. 

Tamayo et al. 
(2001) 

Testar um modelo teórico de estimativa da 
atitude em relação à retaliação, à inovação de 

se estudar os valores pessoais possibilitou 
compreender indiretamente as motivações 

subjacentes ao comprometimento 
organizacional. 

Revelou que o comprometimento 
organizacional não é um comportamento que 

se desenvolve a partir de uma única 
motivação, mas que apresenta um núcleo 

motivacional complexo. 

Bandeira, 
Marques e 

Veiga  
(1999a) 

Investigar as variáveis comportamentais e a 
influência das práticas de recursos humanos 

no comprometimento. 

Verificou que as variáveis de recursos 
humanos, treinamento e desenvolvimento 

influenciam as dimensões normativa e afetiva 
do comprometimento. A dimensão 

instrumental apresentou fraca correlação com 
as variáveis estudadas e pouca importância 

em relação às práticas adotadas. 

Medeiros et al. 
(1999) 

Reexaminar o modelo de conceitualização de 
três componentes do comprometimento 
organizacional, buscando comprovar a 
existência de um novo componente do 

comprometimento organizacional. 

Comprovou a existência de uma dimensão 
desconhecida ou desprezada na literatura do 

comprometimento organizacional. Pois há 
indicadores que denotam a falta de vínculo 
indivíduo-organização, ocasionada talvez 

pela falta de integração ou de identificação 
do indivíduo com o grupo em que trabalhe. 

Rangel (2001) 

Investigar a diferença entre os grupos de 
comissionados efetivos e não efetivos quanto 

ao tipo e grau de comprometimento 
organizacional. 

Concluiu que os dois grupos de 
comissionados apresentavam uniformidade 

nos níveis estudados, com diferenças de tipo 
e grau de comprometimento. 

Bastos, Correa 
e Lira (1998) 

Identificar padrões de comprometimento 
perante a organização e a profissão, 

relacionando-os a variáveis pessoais e do 
contexto do trabalho. 

Identificaram padrões de comprometimento 
perante a organização e a profissão, 

relacionando-os a variáveis pessoais e do 
contexto do trabalho 

Borges-
Andrade e 

Pilati (1999) 

Utilizar variáveis relativas à imagem e suporte 
organizacional como preditoras do 

comprometimento atitudinal e comportamental. 

Indicaram que o suporte organizacional não 
pareceu um bom indicativo de 

comprometimento comportamental; 
entretanto,  a gestão de desempenho, como 

fator de suporte organizacional, constituiu 
forte preditor de comportamento atitudinal, 

não importando qual o tipo de imagem 
percebida pelos empregados das 

organizações. 
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QUADRO 1 - Algumas pesquisas de comprometimento no Brasil - continua 

Pesquisador Objetivos Principais Achados 

Chang Jr. 
(2001) 

Realizar avaliação simultânea dos 
determinantes do comprometimento 

organizacional, levando em conta a cultura da 
organização. 

Permitiu a inclusão da variável criatividade, 
como antecedente, e comunicação, como 

consequente do comprometimento, além de 
concluir que o comprometimento pode ser 

justificado pelo por intermédio da cultura da 
organização. 

Siqueira 
(2001) 

Apresentar relações do comprometimento 
organizacional com variáveis comportamentais 
ligadas à cidadania organizacional e à intenção 

de rotatividade. 

Concluiu-se que cabem às organizações que 
buscam manter colaboradores importantes 
para seus planos estratégicos aumentar o 

nível de satisfação no trabalho desses 
profissionais e proporcionar ambiente 

propício ao comprometimento afetivo com a 
organização pelo fortalecimento de 

percepções de justiça acerca da 
remuneração que recebem. 

Rego (2002) 

Possibilitar identificar que os professores são 
mais afetivamente comprometidos com a sua 
instituição quando denotam percepções de 

justiça positivas. 

Possibilitou identificar que os professores são 
mais afetivamente comprometidos com a sua 
instituição quando denotam percepções de 
justiça positivas. presumindo-se, com isso, 

que essa ocorrência se deve a uma lógica de 
troca social ou de reciprocidade. 

Martins (2003) 

Descrever padrões de comprometimento dos 
trabalhadores como atitudes correlacionadas a 
programas de qualidade de vida e satisfação 

no trabalho. 

Encontrou associações positivas entre a 
participação em programas de qualidade e 
satisfação no trabalho, comprometimento 

organizacional afetivo e normativo. A 
existência de programas de QVT resulta em 

comprometimento, impactando a 
produtividade e os resultados planejados. 

Dias (2001) 

Verificar o nível de comprometimento de 
supervisores, analistas e gerentes, pela 

identificação e comparação entre os focos 
organização e carreira e nos enfoques afetivo, 

normativo e instrumental. 

Verificou fraca correlação entre as cinco 
dimensões (focos e enfoques) e prevalência 
do comprometimento afetivo nos três níveis 

funcionais. Supervisão é a mais 
comprometida com a organização e gerentes 
e analistas são comprometidos com ambos. 

Fonseca 
(2002) 

Identificar grau de comprometimento dos 
policiais militares a partir das mudanças 
ocorridas após 1997, com o movimento 

reivindicatório. 

Verificou a existência de correlação entre 
política de recursos humanos e os padrões 
de comprometimento, com destaque para 

enfoques afetivo e normativo. 

Silva, E. 
(2003) 

Identificar as práticas utilizadas pela área de 
recursos humanos nas empresas responsáveis 
pelo comprometimento de seus funcionários. 

Verificou que práticas com altas 
médias relacionam-se à gestão do 
conhecimento e relacionamento, 

remuneração citada como média mais baixa. 

Medeiros 
et al. (2003) 

Contribuir para a síntese das teorias e modelos 
do comprometimento e possibilitar o 

surgimento de componentes latentes do 
comprometimento organizacional. 

Indicou nova perspectiva baseada em 
múltiplos componentes, indo além do 

enfoque das três dimensões. 

Martins (2003) 

Investigar se a participação do profissional em 
programas de qualidade de vida no trabalho se 

relacionava à satisfação no trabalho e 
comprometimento organizacional. 

Encontrou associações positivas entre a 
participação em programas de qualidade e 
satisfação no trabalho, comprometimento 

organizacional afetivo e normativo. A 
existência de programas de QVT resulta em 

comprometimento, impactando a 
produtividade e os resultados planejados. 
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QUADRO 1 - Algumas pesquisas de comprometimento no Brasil - continua 

Pesquisador Objetivos Principais Achados 

Sheible e 
Bastos (2005) 

Examinar as relações entre comprometimento 
com a organização e carreira/profissão e seus 

desempenhos à luz das práticas 
organizacionais de gestão do 

comprometimento. 

Resultados das análises de regressão 
fortalecem a hipótese: relação 

comprometimento-desempenho é mediada 
por diversos fatores, identificando a estrutura 

democrática do pacto como preditora de 
desempenho, mas influenciada pelo 

comprometimento. 

Costa e Bastos
(2005) 

Descrever níveis de comprometimento dos 
trabalhadores com o trabalho e com a 

organização empregadora e natureza afetiva e 
instrumental desse vínculo com a organização. 

Foram encontrados elevados níveis 
de comprometimento entre os dois trabalhos 

e organização e as duas bases, afetiva e 
instrumental, estudadas. 

Guimarães-
Borges, 

Marques e 
Adorno (2005) 

Verificar relações entre as políticas de recursos 
humanos, comprometimento organizacional e 

satisfação no trabalho. 

Os resultados sugerem forte influência das 
políticas de recursos humanos nas 

satisfações do trabalhador e no 
comprometimento. Em relação à natureza da 
tarefa, nenhuma influência consistente das 

políticas de recursos humanos foi detectada. 

Abreu (2006) 
Estudar os perfis diferenciados dos 

profissionais quanto ao grau de 
comprometimento. 

Indicou duplo comprometimento, com a 
organização e com a carreira, revelando, 

também que para os quatro grupos pesquisados 
há alto grau de comprometimento. 

Scheibe e 
Bastos 

(2005, 2006) 

Explorar o conceito e as relações do 
entrincheiramento (e seus componentes) com 

variáveis demográficas e funcionais, bem como 
com comprometimento com a carreira. 

Encontrou-se redundância conceitual entre 
entrincheiramento e comprometimento 
instrumental com a carreira. Escalas 

apresentaram altos níveis de confiabilidade. 
Os resultados abrem várias perspectivas de 
estudos complementares, que fortalecem a 

abordagem multidimensional do 
comprometimento com a carreira. 

Rowe e 
Bastos (2007) 

Analisar a natureza e a intensidade dos 
vínculos do comprometimento do docente 

universitário com seu trabalho, comparando os 
contextos públicos e privados do ensino 

superior. 

Verificou-se que os docentes de instituições 
de ensino superiores públicas e privadas 

possuem diferenças estatisticamente 
significativas quanto ao comprometimento 

com o trabalho. Os docentes de IES públicas 
são mais comprometidos com sua carreira e 

os de instituições privadas têm mais 
comprometimento instrumental com sua 

instituição. 

Leite (2007) 

Identificar a intensidade, a natureza e os 
antecedentes do comprometimento 

organizacional dos servidores técnicos 
administrativos. 

Verificou-se alto comprometimento dos 
servidores com a instituição. Houve 
tendência a mais predominância do 

componente afetivo no vínculo 
organizacional. Servidores do quadro 

temporário possuem escore de 
comprometimento mais alto que os do quadro 
permanente na maioria das associações com 

as demais variáveis. A variável função 
gratificada teve resultados marcantes. 

Silva (2009) 

Descrever e analisar como se relacionam os 
construtos comprometimento organizacional e 

gênero em empresas do segmento da 
construção civil em Belo Horizonte. 

Dimensão instrumental teve média indicando 
pouca importância para ambos os sexos. 

Homens se comprometem mais 
afetivamente. Mulheres mais comprometidas 

ocupam cargos técnicos e de estágio. 
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QUADRO 1 - Algumas pesquisas de comprometimento no Brasil - conclui 

Pesquisador Objetivos Principais Achados 

Lages (2010) 

Avaliar o grau de comprometimento 
organizacional e analisar a cultura 

organizacional de modo a compor um 
diagnóstico que discuta a relação existente 

entre os construtos comprometimento e cultura 
organizacionais. 

Revelou que o comprometimento e a cultura 
não se diferencia em função do gênero. O 

setor de atuação do funcionário não 
influencia seu comportamento nem a 

percepção da cultura organizacional. Foi 
percebida baixa correlação entre cultura 

organizacional e comprometimento com o 
trabalho. 

Medeiros e 
Aline (2008) 

Caracterizar a percepção de colaboradores 
acerca de ações desenvolvidas por gestores 

de empresas que influenciam o 
comprometimento de colaboradores com a 

empresa. 

Foi identificada a percepção de 
colaboradores e gestores em relação aos 

benefícios e malefícios trazidos com o 
desenvolvimento de ações que influenciam o 

comprometimento organizacional, sendo 
observadas distinções entre as indicações de 
gestores e colaboradores, o que pode estar 
relacionado à pouca preocupação indicada 

pelos gestores em promover a saúde e bem-
estar de seus colaboradores, focando suas 
atividades nos objetivos organizacionais. 

Kramer e Faria 
(2007) 

Investigar as características dos vínculos que 
se estabelecem entre indivíduos e organização 

por meio dos elementos que os constituem. 

Demonstrou que a caracterização dos 
elementos que são importantes na formação 

e manutenção dos vínculos e, 
conseqüentemente, para o comprometimento 
dos empregados com os objetivos, políticas, 

problemas, desempenho e resultados da 
organização 

Flauzino e 
Borges-
Andrade 
(2008) 

Analisar o comprometimento organizacional de 
servidores públicos ligados à atividade- 
fim em saúde, educação e segurança. 

Os resultados apontam que o instrumento 
modificado permite identificar o 

comprometimento dos servidores e que este 
está vinculado à missão organizacional  

percebida e não à missão real. Constatou-se 
altos níveis de comprometimento entre 

servidores da área  de segurança, quando 
comparada às áreas de saúde e educação. 

Zamberlan e 
Ceretta  
(2011) 

Analisar o comprometimento organizacional 
dos gestores, entendidos, para efeitos desse 
estudo, como coordenadores de cursos de 

graduação, das Instituições de Ensino 
Superior, elaborando um comparativo entre 

pública e particular. 

Constatou-se elevado nível de 
comprometimento organizacional entre os 

gestores, tanto da IES pública e particulares. 
E ainda verificou-se elevado 

comprometimento afetivo e normativo em 
todas as IES. A maior parte das diferenças 
ocorreu no subconstruto comprometimento 

calculativo, em relação à estabilidade, maior 
nas IES públicas, e à amizade entre os 

profissionais nas IES privadas. 

Botelho e 
Paiva  
(2011) 

Descrever e analisar como se encontra 
configurado o 

comprometimento organizacional dos 
servidores do Fórum Lafayette, Belo Horizonte 

(MG) 

Observaram-se fragilidades no que tange ao 
comprometimento dos servidores abordados, 
os quais se pautam substancialmente em sua 

estabilidade, e correlações entre dados 
demográficos e dimensões normativa e 

calculativa do comprometimento em vários 
sentidos, além de contradições entre dados 
obtidos por meio de diferentes instrumentos 

Fonte: Baseado em Lages (2010). 
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Pode-se notar que há escassez de estudos sobre o comprometimento com 

sindicato no contexto nacional. Além disso, as pesquisas não têm identificado os 

padrões de comprometimento apresentados pelos trabalhadores frente aos 

distintos focos de comprometimento.  

 

2.5 Comprometimento com o sindicato 

 

O estudo sobre comprometimento com o sindicato é pouco explorado pela 

academia, entretanto, desde os anos 1950 pesquisas que tratam da relação entre 

o trabalhador e sindicato têm sido feitas no exterior. Foi a partir dos anos 1980 

que ganharam impulso associando dois fatores determinantes, o primeiro devido 

ao crescente uso do construto comprometimento organizacional e as evidências 

de que ele poderia substituir outros construtos, que despertaram o interesse de 

pesquisadores que queriam ampliar o entendimento dos fatores associados ao 

vínculo do trabalhador com as organizações de diferentes naturezas. O segundo 

fator partiu das próprias organizações sindicais em disporem de informações 

acerca dos procedimentos psicológicos envolvidos na relação com seus 

membros, especialmente em uma conjuntura com indicadores de forte declínio do 

número de trabalhadores sindicalizados, entre os países desenvolvidos 

(BASTOS, 1993).  

 

Os trabalhos de Lynn e Willians (1990) documentam que as atitudes frente ao 

sindicato exercem poderoso efeito sobre as percepções e comportamentos no 

contexto de trabalho, além das decisões relativas ao próprio sindicato (ingressar 

em movimentos grevistas e participar deles, participar de eleições sindicais, entre 

outras).  

 

As pesquisas de comportamento organizacional até os anos 1970 vinham 

desconsiderando o papel do sindicato como um fator determinante da efetividade 

organizacional, que exerce significativa influência nos processos decisórios das 

empresas. As variáveis identificadas nas teorias motivacionais e nas explicações 

do desempenho, rotatividade e absenteísmo no trabalho sempre estiveram 
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associadas à própria organização empregadora (ANTUNES, 2002; BASTOS, 

1994a; 1994b). 

 

Porter et al. (1974) realizaram pesquisa dirigida a estabelecer uma medida de 

comprometimento que servisse como principal variável de critério para avaliar os 

impactos das ações sindicais. 

 

Os estudos de Gordon et al. (1980) construíram e validaram uma escala de 

comprometimento com o sindicato que serviu de matriz para as pesquisas que 

mensura o comprometimento dos indivíduos com o sindicato. Foram identificados 

quatro fatores subjacentes ao construto comprometimento, a saber: 

a) Lealdade ao sindicato: o fator mais importante que engloba sentimento de 

orgulho e simultaneamente, consciência dos benefícios oriundos do fato de 

pertencer ao sindicato.  

b) Responsabilidade do sindicato: envolve o desejo de assumir deveres, 

tarefas, encargos do dia-a-dia, de forma a proteger os interesses do 

sindicato. 

c) Desejo de trabalhar pelo sindicato: significado de prontidão ou desejo de ir 

além do cumprimento das tarefas e despender um esforço-extra em prol 

dos objetivos do sindicato. 

d) Crença no sindicalismo: que representa o apego ao sindicato baseado em 

uma perspectiva ideológica. 

 

Para Bastos (1993), a primeira vertente que apresenta o fato da dimensionalidade 

do construto é uma questão em aberto, e que o foco inicial das pesquisa sobre o 

tema foi sistematizar achados relativos aos antecedentes do comprometimento 

com o sindicato. 

 

Outra consideração importante sobre o trabalho original de Gordon et al. (1980) 

incluem um conjunto de variáveis correlatas ao comprometimento, como, por 

exemplo, características pessoais, participação, filiação e aspectos da 

socialização. Os autores trabalharam com a medida geral global de 
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comprometimento e com medidas de subescalas componentes, tendo encontrado 

diferenças entre os correlatos mais importantes dos diversos fatores.  

 

Newton e Shore (1992) construíram um quadro de referência teórica para estudo 

de comprometimento e sindicato. Tendo por base os achados de Etzioni (1975), 

os autores apresentaram um modelo que mostrava as correlações positivas e 

negativas, entretanto, pouca atenção tem se dado aos indivíduos que se opõem 

ao sindicato. 

 

Também são destacados os dois eixos que são base da relação do indivíduo com 

o sindicato, sendo o primeiro ideológico – tem um extremo negativo (alienação) e 

um positivo (comprometimento) e caracteriza-se por ser um envolvimento que se 

apóia em valores e crenças que funcionam como padrões para o indivíduo avaliar 

a presença do sindicato. E o segundo, instrumental, também varia de positivo a 

negativo e representa uma relação calculativa ou utilitária com o sindicato, 

baseada em uma avaliação cognitiva dos custos e dos benefícios associados à 

representação sindical. 

 

Bastos (1993), a partir do trabalho de Newton e Shore (1992), refere-se à 

interação entre os eixos e descreve que as avaliações positivas significam 

diferentes níveis de apego, assim como as negativas significam oposição. Já as 

avaliações divergentes entre os eixos são consideradas dissonantes. Ainda 

menciona oito padrões de relação do indivíduo com o sindicato, que são descritos 

em termo de comportamento relacionado ao sindicato, com base na literatura 

disponível. Concluindo, o estudo levou os pesquisadores a criar um modelo que 

integra, em três níveis, fatores que têm impacto sobre o desenvolvimento dos 

tipos de relação indivíduo-sindicato. São eles: 

a) Ambiente externo: de impactos indiretos no âmbito de trabalho ou nos 

indivíduos sobre o comportamento relativo ao sindicato (econômicos e 

perspectivas dos grupos familiares e amigos). 

b) Contexto de trabalho: destaca-se o clima das relações de trabalho como 

determinante das comunicações e o tratamento dispensado pelo 
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empregador, assim como as estratégias de socialização empregadas pelo 

próprio sindicato e suas lideranças. 

c) No plano individual: diz respeito ao grau de necessidades individuais 

(materiais e de crescimento) e o grau em que as necessidades são 

julgadas como atendidas, aliadas à predisposição ideológica, e definem o 

caráter mais instrumental ou ideológico de apego ao sindicato. 

 

Já Sverk e Kuruvilha (1995) sugerem um modelo que integra duas perspectivas 

teóricas sobre o comprometimento com o sindicato. A primeira, teoria da ação 

racional, que vê a participação do sindicato como produto de intenções 

determinadas por atitudes e normas; e a segunda, o modelo de ação racional que 

se reporta à racionalidade instrumental e moral como determinantes daquela 

participação. 

 

O QUADRO 2, elaborado por Bastos (1995), constitui uma síntese dos estudos de 

comprometimento com o sindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

49

QUADRO 2 - Comprometimento com o sindicato 

Antecedentes / correlatos do comprometimento do indivíduo com o sindicato. Variáveis 
relacionadas a uma base instrumental de vínculo. Variáveis relacionadas a uma base ideológica 

de comprometimento. 
Características pessoais 

Resultados inconsistentes quanto ao sexo, idade, 
raça, embora grupos que enfrentam 

“desvantagens” no trabalho poderiam 
desenvolver mais percepção da 

instrumentalidade (negros, mulheres, idosos). 

Poucas variáveis são correlatas do 
comprometimento: as mulheres mais 

comprometidas que os homens (GALLAGHER; 
CLARK, 1989). Peso da ideologia pró-sindicato 
(GORDON, 1980) influenciada por parentes e 

amigos. 
Características do trabalho e do empregador 

Justiça e relações com supervisores – isolamento 
e impossibilidade de influenciar a gerência 

aumentam a ida para o sindicato (DeCOTTS; LE 
LOUARN, 1981). 

Aspectos extrínsecos da satisfação no trabalho. Há 
resultados contraditórios (GALLAGHER; CLARK, 

1989). 

Características do sindicato 
Comunicação mais efetiva dos benefícios gera 

percepções mais positivas (SUMMERS; 
BETTON; DeCOTUS, 1986). 

Socialização e atividades que aproximam os novos 
membros. Mais informações amplia o 

comprometimento (GORDON, 1980; FULLAGAR; 
BARLING, 1989; KLANDERMANS, 1986; 

GALLAGHER; CLARK, 1989). A percepção do grau 
de influência dos membros nas decisões do sindicato 

(KLANDERMAMS, 1986; MAGENAU et al., 1988) 
Contexto econômico 

Taxa de desemprego amplia votos pró-sindicato 
(COOKE, 1983). Resultados inconclusivos. 

Inexistem estudos que vinculem o 
comprometimento a aspecto macroeconômico. 

Clima das relações de trabalho 
Pouco conhecido o efeito sobre a percepção da 

instrumentalidade do sindicato. 

Relações positivas entre o sindicato e a empresa 
empregadora (GALLAGHER; CLARK, 1989) e 

programa de qualidade de vida no trabalho, 
implementado conjuntamente (FIELDS; THACKER, 

1992) ampliam o comprometimento. 

Fonte: Bastos (1995, p. 56). 
 

 

Em levantamento realizado por Medeiros (2003) sobre a evolução dos focos de 

comprometimento, verifica-se que pesquisas de comprometimento com o 

sindicato não foram encontradas, à exceção de cinco trabalhos que se referem à 

relação de comprometimento com a organização, carreira e sindicato, reforçando 

a ideia de pouca exploração do comprometimento com o viés específico 

organização e sindicato (TAB. 1). 

 

TABELA 1 - Estudos sobre comprometimento no Brasil de 1993 a 2001 

Foco 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Total 

Organização 2 1 2 - 3 3 6 2 2 21 

Organização, carreira e 
sindicato 

- - 1 - 1 1 1 1 - 5 

Organização e carreira - - - - - 1 - - - 1 

Organização, grupo, 
trabalho e traço pessoal 

- - - 1 - - - - - 1 

Fonte: Medeiros (2003). 
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Concluindo, Bastos (1995) acredita que a indevida extensão do conceito de 

comprometimento e a mistura de antecedentes e possíveis consequentes de um 

vínculo afetivo com o sindicato demonstram a necessidade de se criarem 

alternativas mais abrangentes de formulação de um quadro teórico consistente, 

que forneçam bases tanto para a definição do construto como para a 

operacionalização de medida que oriente a busca de antecedentes relevantes. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

O objetivo deste capítulo é descrever o desenvolvimento metodológico adotado 

para a operacionalização da pesquisa visando atingir os objetivos propostos neste 

estudo. Para tanto, a metodologia adotada neste trabalho foi dividida nas 

seguintes partes: caracterização da pesquisa, unidades pesquisadas, 

participantes do estudo, critérios de inclusão e exclusão dos sujeitos, 

procedimentos para coletas de dados, instrumento para mensurar as bases do 

comprometimento e apresentação dos procedimentos de análises dados. 

 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Existem várias formas de caracterizar as investigações científicas. Quanto à 

abordagem, esta pesquisa pode ser considerada quantitativa, uma vez que 

objetiva mapear o nível do comprometimento organizacional na amostra 

analisada, a partir da aplicação de um questionário. 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2003), a razão para se conduzir uma pesquisa 

quantitativa é descobrir quantas pessoas de determinada população compartilham 

uma característica ou um grupo de características. Ainda, para Oliveira (1997) a 

pesquisa quantitativa, como o próprio nome indica, quantifica opiniões, dados, na 

forma de coleta de informações, assim como também o emprego de recursos e 

técnicas estatísticas que variam desde os mais simples até os mais complexos, 

utilizados normalmente em teses. 

 

Quanto ao tipo, a caracterização da pesquisa seguiu a taxionomia proposta por 

Vergara (2009), que qualifica esse tipo de trabalho em relação a dois aspectos: 

quanto aos fins e quanto aos meios.  
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Quanto aos fins, a pesquisa é descritiva, pois busca mapear e descrever o 

comprometimento de determinada população frente às duas organizações e 

estabelecer correlações entre os fatores do construto.  

 

Goulart (2010) define as pesquisas descritivas como aquelas que têm como meta 

primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relação entre as varáveis estudadas. 

 

Quanto aos meios, a pesquisa caracteriza-se como estudo comparativo de caso 

dos fatores de comprometimento dos servidores técnicos administrativos da 

Universidade Federal de Alfenas, com duas unidades de análises (universidade e 

sindicato). 

 

Para Vergara (2009), o estudo comparativo de casos é traçado a mais de uma 

unidade, entendidas estas como pessoa, família, produto, empresa, órgão 

público, comunidade ou mesmo país, com caráter de profundidade e 

detalhamento. 

 

Tal opinião também foi compartilhada por autores como Gil (2009) e Yin (2005), 

os quais afirmam que o estudo de caso é caracterizado por investigação profunda 

e exaustiva de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu 

conhecimento amplo e detalhado, em que o pesquisador tem pouco controle 

sobre os acontecimentos e o foco. O foco se encontra em fenômenos 

contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real e pode incluir 

abordagens quantitativa e qualitativa de pesquisa.  

 

 

3.2 Unidades de análises 

 

São duas unidades envolvidas neste trabalho: a Universidade Federal de Alfenas, 

Minas Gerais (UNIFAL-MG), e o Sindicato dos Servidores Técnicos 
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Administrativos em Educação (SINT/UNIFAL), localizados na cidade de Alfenas, 

sul de Minas Gerais. 

 

3.3 Participantes do estudo 

 

Os participantes deste estudo – população-alvo – constituem-se de servidores 

técnicos administrativos da Universidade Federal de Alfenas, lotados nos três 

campi e que possuem vínculo sindical, considerados em todos os níveis 

ocupacionais, cargos e regimes de trabalho, portanto, o universo de análise é 

toda a população-alvo.  

 

3.4 Critérios de inclusão e exclusão dos sujeitos  

 

A inclusão dos sujeitos na pesquisa seguiu os seguintes critérios: os servidores 

técnicos administrativos ativos associados ao sindicato da categoria, 

independentemente de gênero, estado civil, unidade acadêmica/administrativa à 

qual está vinculado, número de filhos, formação acadêmica, tempo de exercício 

na universidade e de associação no sindicato e que aceitaram participar. 

 

O critério de exclusão envolve todos os servidores inativos, servidores ativos que 

não estão associados ao sindicato, os pensionistas e os aposentados.  

 

A técnica de amostragem utilizada foi não probabilística, por acessibilidade, que 

facilitou a coleta de dados. Segundo Costa Neto (1988) este tipo de amostragem 

pode ocorrer quando se tenha  a possibilidade de atingir toda a população embora 

possa retira a amostra de uma parte que seja prontamente acessível.  

 

3.5 Procedimentos de coleta de dados 

 

A estratégia de coleta de dados partiu inicialmente de uma autorização das 

organizações envolvidas para realizar o estudo. Posteriormente, a pesquisa foi 

submetida à Plataforma Brasil para avaliação e parecer do Comitê de Ética.  Esse 
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procedimento atende às normas internas da UNIFAL-MG e aos objetivos de 

resguardar os participantes e o pesquisador de questões referentes a assuntos 

éticos (ANEXO A). 

 

Para o bom aproveitamento desta pesquisa, o próprio pesquisador realizou a 

aplicação do questionário, explicitando para os respondentes os objetivos da 

pesquisa, justificativas, os riscos envolvidos, bem como a necessidade da sua 

colaboração para o sucesso do mesmo. 

 

O questionário aplicado para coleta de dados pode ser dividido em três partes: 

a) Folha de rosto: apresentando os objetivos da pesquisa, riscos envolvidos e 

garantindo o anonimato dos respondentes, bem como a liberdade de 

recusa (BRASIL, 2012; HACKMAN; OLDHAM, 1980). 

b) Perfil sociodemográfico: para a obtenção dos dados referentes ao gênero, 

faixa etária, estado civil, escolaridade, números de filhos, tempo de 

trabalho na universidade e tempo de associação ao sindicato. 

c) Escala de Base de Comprometimento Organizacional (EBACO) de 

Medeiros (2003), aplicada à UNIFAL-MG e ao sindicato. 

 

 

3.6 Instrumento para mensurar o comprometimento: EBACO 

 

A escolha da Escala de Bases do Comprometimento Organizacional (EBACO) foi 

devida à tentativa de preencher a lacuna sobre mensuração das bases do 

comprometimento. A EBACO foi aplicada pela primeira vez por Medeiros (2003) e 

seu desenvolvimento é apresentado por Medeiros et al. (2005). Por ser capaz de 

mensurar o comprometimento dos indivíduos em diferentes organizações, Bastos 

et al. (2008) revalidaram essa escala.  

 

A EBACO foi elaborada a partir da ampliação da dimensionalidade das três bases 

estudadas por Meyer e Allen (1991), incluindo o instrumento de O’Reilly e 

Chatman (1986). Medeiros (2008) preconiza que a EBACO tem as 
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fundamentações teóricas com definições, itens integrantes e índices de precisão 

(Alfa de Cronbach) constantes do QUADRO 3: 

QUADRO 3 - Fundamentação teórica da EBACO 

Bases do 
comprometimento 

organizacional 

Fundamentação teórica da base Itens Índice de 
precisão 

 
Afetiva 

-Comprometimento afetivo: Mowday, Porter (1982);  
-congruência de valores: Kelman  (1958); 
-introjeção: Goldner (1960);  
-envolvimento moral: Etzioni - Mowday, Porter e 
Steers, (1982);  
-adesão  - Thévenel (apud SÁ; LEMOINE, 1998).               

 
5, 6, 7, 8 

 
0,84 

Obrigação de 
permanecer 

Normativo: Meyer e Allen (1991).  
1, 2, 3, 4 

 
0,87 

Obrigação pelo 
desempenho 

Pressões normativas – Wiener (1982) e Jaros et al. 
(1993); Controle – Kanter (citado por Mowday, Porter e 
Steers, 1982). 

 
17, 18, 19, 20 

 
0,77 

 
Afiliativa 

Identificação – Kelman (1958); Integração – Gouldner 
(1960); Identificação – Becker (1992); Coesão – 
Kanter (Mowday, Porter e Steers, 1982). 

 
9, 10, 11, 12 

 
0,80 

Falta de 
recompensa e 
oportunidade 

Envolvimento calculativo – Etzioni (Mowday, Porter e 
Steers, 1982); Oportunidade – Thévenet (citado por Sá 
e Lemoine, 1998); Recompensas – Becker (1992). 

 
 

25, 26, 27, 28 

 
 

0,59 
Linha consistente 

de atividade 
Trocas laterais – Becker (1960); Hrebiniak e Alutto 
(1972). 

 
21, 22, 23, 24 

 
0,65 

Escassez de 
alternativas 

Continuação: Meyer e Allen (1991).  
13, 14, 15, 16 

 
0,73 

Fonte: Medeiros (2008, p. 62-63). 

 

As diversas fontes que serviram de base para a EBACO demonstram a 

abrangência da escala para pesquisar os diversos padrões de comprometimento 

nos múltiplos contextos de trabalho. Medeiros (2008) reuniu em um mesmo 

instrumento informações que pudessem atender a estudos levando em 

consideração os diversos enfoques do comprometimento organizacional. 

 

Para a validação da EBACO foram reunidos 819 casos, entre empregados de 

hotéis e de organizações privadas não governamentais e públicas, de diversas 

categorias (BASTOS et al., 2008).  

 

A EBACO é composta de quatro conjuntos de indicadores do comprometimento 

organizacional: afetivos, normativos, instrumentais e afiliativos. Para chegar à 

EBACO, Medeiros (2008) desenvolveu técnicas de análises fatoriais e análise de 
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componentes e apresentou como resultado um subcomponente afetivo, dois 

normativos, três instrumentais e um afiliativo, num total de sete bases.  

 

Cada base da EBACO possui quatro itens (assertivas) para julgamento do 

respondente por intermédio de escalas do tipo Likert (1975), variando de um a 

sete pontos, sendo: 1= discordo totalmente; 2= discordo muito; 3= discordo 

pouco; 4= não concordo nem discordo; 5= concordo pouco; 6= concordo muito; e 

7= concordo totalmente.   

 

A EBACO é apresentada na TAB. 2 com o peso de cada assertiva. 
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TABELA 2 - Indicadores da EBACO 

EBACO - Bases - Indicadores e Peso 
Base Fatores Q Indicadores Peso 

A
fe

ti
v
a

 

Internalização 
de valores e 

objetivos 

1 
Desde que me juntei a esta organização os meus valores pessoais e 
o da organização têm se tornado mais similares. 

0,74 

2 
A razão de eu preferir esta organização em relação às outras é por 
causa do que ela simboliza, e de seus valores. 

0,76 

3 Eu me identifico com a filosofia desta organização. 0,80 
4 Eu acredito nos valores e objetivos desta organização. 0,78 

  

N
o

rm
a
ti

v
a

 

Obrigação em 
permanecer 

5 
Eu não deixaria minha organização agora porque eu tenho 
obrigação moral com as pessoas daqui. 

0,78 

6 
 Mesmo se fosse vantagem para mim, eu sinto que não seria certo 
deixar minha organização agora.  

0,79 

7 Eu me sentiria culpado se deixasse minha organização agora. 0,82 

8 
Acredito que não seria certo deixar minha organização porque tenho 
obrigação moral em permanecer aqui. 

0,85 

  

Obrigação pelo 
desempenho 

9 Todo empregado deve buscar atingir os objetivos da empresa. 0,65 

10 
Eu tenho obrigação de desempenhar bem a minha função na 
empresa. 

0,81 

11 
O bom empregado deve se esforçar para que a empresa tenha os 
melhores resultados possíveis. 

0,81 

12 O empregado tem a obrigação de sempre cumprir suas tarefas. 0,70 

          

A
fi

li
a
ti

v
a

 

Sentimento de 
fazer parte 

13 Nesta empresa eu sinto que faço parte do grupo.  0,72 
14 Sou reconhecido por todos na empresa como um membro do grupo. 0,82 

15 
 Sinto que meus colegas me consideram membro da equipe de 
trabalho. 

0,76 

16 Fazer parte do grupo é o que me leva a lutar por esta organização. 0,68 

  

In
s
tr

u
m

e
n

ta
l 

Recompensas 
e 

oportunidades 

17 
Se eu já não tivesse dado tanto de mim nesta organização, eu 
poderia considerar trabalhar em outro lugar. 

0,45 

18 
A menos que eu seja recompensado de alguma maneira, eu não 
vejo razões para despender esforços extras em benefício desta 
organização. 

0,77 

19 
Minha visão pessoal sobre esta organização é diferente daquela que 
eu expresso publicamente. 

0,72 

20 
Apesar dos esforços que já realizei, não vejo oportunidades para 
mim nesta empresa. 

0,60 

        

Linhas 
consistentes 
de atividades 

21 
Procuro não transgredir as regras aqui, pois assim sempre manterei 
o meu emprego. 

0,69 

22 
Na situação atual, ficar com minha organização é, na realidade, uma 
necessidade tanto quanto um desejo.  

0,58 

23 
Para conseguir ser recompensado aqui é necessário expressar a 
atitude certa. 

0,71 

24 
Farei sempre o possível em meu trabalho para manter o meu 
emprego 

0,65 

        

Escassez de 
alternativas 

25 
Seu eu decidisse sair agora, minha organização, minha vida  ficaria 
bastante desestruturada.  

0,69 

26 Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse esta organização. 0,77 

27 
Umas das poucas consequências negativas para de deixar esta 
organização seria a escassez de alternativas. 

0,84 

28 
Não deixaria este emprego agora devido à falta de oportunidades de 
trabalho. 

0,78 

Fonte: Medeiros (2008). 
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Nesta pesquisa, a EBACO serviu de instrumento para a mensuração do 

comprometimento, considerando-se as duas organizações às quais os técnicos 

administrativos estão vinculados: a universidade e ao sindicato. 

 

Portanto, na condução deste trabalho, serão utilizados os 28 itens da EBACO de 

Medeiros (2008) para coletar os dados (ANEXO B) para cada organização 

participante da pesquisa. 

 

Foi aplicado pré-teste com a participação de cincos servidores com vínculos com 

as duas organizações, universidade e sindicato, com o objetivo de verificar a 

inteligibilidade das assertivas. Posteriormente foi realizada a adequação 

necessária da EBACO. 

 

As assertivas 38, 40, 42, 43, 50, 54, 55 e 56 sofreram as adequações mais 

significativas para melhor mensurar o comprometimento dos associados com o 

sindicato. As mundaças ocorridas foram basicamente de substituição de palavras 

sem alteração semântica da proposta da assertiva. 

 

3.7 Procedimentos de análise de dados 

 

Os dados obtidos via questionário foram tabulados na planilha eletrônica Excel e 

posteriormente tratados estatisticamente por meio do pacote Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS) 18.0, software bastante difundido para análises 

estatísticas de dados na área das ciências humanas.  

 

Primeiramente, são apresentadas as unidades pesquisadas e, após, é mostrado o 

dimensionamento da amostra. 

 

No segundo momento foi calculado o teste de normalidade Komolgorov Smirnov. 

Em função da negativa de normalidade evidenciada nas respostas, os testes de 

hipóteses utilizados foram os cálculos não paramétricos. 
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Considerando que a adequação da EBACO com algumas mudanças 

significativas, foi aplicado o teste de confiabilidade Alfa de Cronbach para 

identificar a consistência interna das assertivas da escala. 

 

A análise do perfil demográfico da amostra está apresentada em tabelas e 

gráficos de frequências e o perfil dos empregados sintetizado pelas variáveis: 

gênero, faixa etária, estado civil, escolaridade, números de filhos, tempo de 

trabalho na universidade e tempo de associação ao sindicato.  

 

Para a análise estatística da EBACO foram calculados a média e o desvio-padrão 

para as 28 assertivas que mensuram o comprometimento com o sindicato e para 

as 28 assertivas referentes à universidade. 

 

Realizou-se exame dos valores médios de comprometimento para cada base da 

EBACO com o sindicato em relação à universidade. 

 

Para verificar as comparações existentes entre variáveis demográficas e as bases 

do comprometimento, procedeu-se à análise bivariada com os testes de Mann-

Whitney e Kruskal-Wallis. 

 

Utilizando o modelo de interpretação da EBACO recomendada por Medeiros 

(2003), foi classificado o nível de comprometimento de cada base da escala para 

o sindicato e para universidade e após foi realizada análise comparativa da 

interpretação da escala. 

 

Para a análise comparativa dos resultados mensurados do comprometimento foi 

utilizado a interpretação da EBACO proposta por Medeiros (2008) para obtenção 

resposta mais representativa. Segundo Medeiros (2008) algumas assertivas 

possuem coeficiente de correlação maior com a base do que outras, é necessário 

multiplicar a média encontrada em cada assertiva pelos pesos para assegurar que 

o escore obtido de cada base de comprometimento reflita a importância do item 

na definição do fator. 
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Nesse sentido, a avaliação de cada base do comprometimento levou em 

consideração o peso dos indicadores e a soma dos quatros indicadores de cada 

base. O resultado foi comparado no QUADRO 4, proposto por Medeiros (2008) 

para interpretar os resultados. 

QUADRO 4 - Interpretação da EBACO 

Base Fatores Comparativo Interpretação dos resultados 

A
fe

ti
v
a

 

Internalização de 
Valores e 
Objetivos 

< 5,87  Baixo comprometimento 

Entre 5,87 e 11,21 Comprometimento abaixo da média 

Entre 11,21 e 16,55 Comprometimento acima da média 

> 16,55 Alto comprometimento 

N
o

rm
a
ti

v
a

 

Obrigação em 
Permanecer 

< 10,62  Baixo comprometimento 

Entre 10,62 e 14,69 Comprometimento abaixo da média 

Entre 14,69 e 18,75 Comprometimento acima da média 

> 18,75 Alto Comprometimento 

Obrigação pelo 
Desempenho 

< 3,60  Baixo comprometimento 

Entre 3,6 e 8,38 Comprometimento abaixo da média 

Entre 8,38 e 13, 34 Comprometimento acima da média 

> 13,34 Alto Comprometimento 

A
fi

li
a
ti

v
a

 

Sentimento de 
fazer parte 

< 14,77  Baixo comprometimento 

Entre 14,77 e 16,82 Comprometimento abaixo da média 

Entre 16,82 e 17,88 Comprometimento acima da média 

> 17,88 Alto comprometimento 

In
s
tr

u
m

e
n

ta
l 

Recompensas e 
oportunidades 

<4,36  Baixo comprometimento 

Entre 4,36 e 8,78 Comprometimento abaixo da média 

Entre 8,78 e 13,20 Comprometimento acima da média 

> 13,20 Alto comprometimento 

Linhas 
consistentes de 

Atividades 

< 8,52  Baixo comprometimento 

Entre 8,52 e 12,13 Comprometimento abaixo da média 

Entre 12,13 e 15,63 Comprometimento acima da média 

> 15,63 Alto comprometimento 

Escassez de 
Alternativas 

< 11,46  Baixo comprometimento 

Entre 11,46 e 14,78 Comprometimento abaixo da média 

Entre 14,78 e 17,85 Comprometimento acima da média 

> 17,85 Alto comprometimento 

Fonte: Medeiros (2008). 
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Medeiros (2008) observa que a interpretação dos resultados deve levar em 

consideração que a base afetiva, afiliativa, obrigação em permanecer e obrigação 

pelo desempenho são diretamente proporcionais ao desempenho da organização. 

Por outro lado, a base instrumental: escassez de alternativas, linhas consistentes 

de atividade e falta de recompensas e oportunidades são inversamente 

proporcionais ao desempenho, portanto, o baixo comprometimento nessas bases 

impacta positivamente o desempenho da empresa. 

 

Por fim, para estudar a correlação entre as sete bases da EBACO aplicada ao 

sindicato e as setes bases da escala aplicada à universidade foi feito o teste de 

correlação linear de Spearman. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Este capítulo relata como foram obtidos os resultados na pesquisa de campo 

realizada com os servidores técnicos administrativos ativos da Universidade 

Federal de Alfenas associados ao sindicato. 

 

 

4.1 Apresentação das unidades pesquisadas 

 

 Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais (UNIFAL-MG) 

 

A Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), originalmente Escola de 

Farmácia e Odontologia de Alfenas (EFOA), foi fundada no dia 03 de abril de 

1914 por João Leão de Faria, com a implantação do curso de Farmácia e no ano 

seguinte do curso de Odontologia. A EFOA foi reconhecida pela Lei Estadual nº 

657, de 11 de setembro de 1915, do governo do estado de Minas Gerais 

(UNIFAL, 2013).  

 

O reconhecimento nacional feito pelo então Ministério da Educação e Saúde 

Pública consta no art. 26 do Decreto 19.851 e, em 23 de março de 1932, quando 

foi aprovado o novo regulamento, enquadrando-a nas disposições das leis 

federais. A Lei nº 3.854, de 18 de dezembro de 1960, determinou sua 

federalização. A transformação em autarquia de regime especial efetivou-se por 

meio do Decreto nº 70.686, de 07 de junho de 1972. 

 

A partir das ampliações dos cursos e da visão da instituição, realizou-se a 

mudança para o Centro Universitário Federal (EFOA/CEUFE) um ano após o 

início dos novos cursos (Portaria do Ministério da Educação e Cultura - MEC nº 

2.101, de 1º de outubro de 2001). Dando continuidade à expansão da 

EFOA/CEUFE, em 2003 iniciou-se o curso de Química (bacharelado), aprovado 

pela Resolução 002/2003, de 13 de março de 2003, do Conselho Superior. 
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Em 29 de julho de 2005, a instituição foi transformada em Universidade Federal 

de Alfenas (UNIFAL-MG) pela Lei 11.154. Atendendo às políticas nacionais para a 

expansão do ensino superior, foi aprovada pelo Conselho Superior da UNIFAL-

MG. a criação dos campi nas cidades de Varginha e Poços de Caldas e de outro 

em Alfenas. 

 

A TAB. 3 ressalta a configuração atual dos servidores em cargos ocupados por 

nível de classificação segundo a exigência para ingresso por meio de concurso da 

universidade. 

 

TABELA 3 - Servidores por nível de classificação 

Servidores por nível de classificação 
* Requisito para ingresso por meio de concurso 

Quantidade 

E - Nível Superior 98 

D – Técnico e Ensino Médio 125 

C – Fundamental 17 

Total 240 

Fonte: baseado em consulta à página da universidade na internet dia 23/03/2013. 
 

 

Cabe salientar que a TAB. 3 não representa o grau de instrução dos servidores 

técnicos administrativos da universidade, mas o que é exigido para ocupar o 

cargo. 

 

 Sindicato dos Trabalhadores da Educação (SINT-UNIFAL) 

 

Segundo o SINT-UNIFAL(2013), o sindicato foi criado em 05 de junho de 1998, foi 

fundado diante da necessidade de informações concretas na instituição quanto 

aos direitos e defesa da categoria frente ao governo. É uma entidade sem fins 

lucrativos e sem limite de duração para fins de união, defesa dos direitos e 

representação legal dos trabalhadores da UNIFAL-MG. Foi criado pelos 

servidores técnicos administrativos como entidade civil com estrutura 

administrativa composta de três cargos efetivos e três suplentes. Atualmente 

possui a seguinte configuração (TAB. 4). 
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TABELA 4 - Números de sindicalizados 

Números de associados ao SINT/UNIFAL 

Sindicalizados Quantidade 

Na ativa (vínculos com o sindicato e universidade) 105 

Aposentados 55 

Pensionistas 10 

Total de associados ao sindicato 175 

 Fonte: baseado em dados fornecidos pelo SINT-UNIFAL março/2013. 

 

 

4.2 Dimensionamento da amostra 

 

Foram pesquisados os técnicos administrativos em educação ativos da UNIFAL-

MG. que estão associados ao sindicato e que se dispuseram a responder o 

questionário da pesquisa. A TAB. 5 apresenta o cálculo da amostra. 

 

TABELA 5 - Dimensionamento da amostra 

Confiança da amostragem 92,0% 

Margem de erro 5,0% 

Tamanho da população 105 

Tamanho da amostra 83 

                Fonte: dados da pesquisa 
 

 

4.3 Análise da normalidade: Kolmogorov Smirnov 

 

Por representar um padrão de referência para métodos estatísticos, foi verificada 

a distribuição normal pelo teste Kolmogorov-Smirnov, justificado por ter a amostra 

mais de 50 pesquisados. A TAB. 6 mostra o resultado do teste de normalidade 

para cada assertiva utilizada nesta pesquisa. O resultado revela valores de p 

inferiores a 5% (p<0,05), indicando diferença estatisticamente significativa da 

curva normal esperada, negando a hipótese de normalidade dos dados. 
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TABELA 6 - Distribuição normal das assertivas EBACO 

Teste de normalidade – Kolmogorov Smirnov
a
 

 
Assertivas 

Kolmogorov-Smirnov 
 Estatística df Sig. 

Q1. Desde que me juntei à UNIFAL-MG, meus valores pessoais e os 
da universidade têm se tornado mais similares. 0,177 83 0,000 
Q2. A razão de eu preferir UNIFAL-MG em relação a outras é por 
causa do que ela simboliza e de seus valores. 0,160 83 0,000 
Q3. Eu me identifico com a filosofia desta universidade. 0,217 83 0,000 
Q4. Eu acredito nos valores e objetivos da UNIFAL-MG. 0,230 83 0,000 
Q5. Eu não deixaria a UNIFAL-MG agora porque eu tenho obrigação 
moral com as pessoas da universidade. 0,170 83 0,000 
Q6. Mesmo se fosse vantagem para mim, eu sinto que não seria 
certo deixar a universidade agora. 0,183 83 0,000 
Q7. Eu me sentiria culpado se deixasse a UNIFAL-MG. 0,214 83 0,000 
Q8. Acredito que não seria certo deixar a UNIFAL-MG, porque tenho 
obrigação moral em permanecer aqui. 0,222 83 0,000 
Q9. Todo servidor deve buscar atingir os objetivos da UNIFAL-MG. 0,262 83 0,000 
Q10. Tenho obrigação em desempenhar bem minha função na 
UNIFAL-MG. 

0,485 83 0,000 
Q11. O bom servidor deve se esforçar para que a universidade tenha 
melhores resultados possíveis. 0,483 83 0,000 
Q12. Tenho obrigação de sempre cumprir as tarefas que me são 
confiadas. 0,446 83 0,000 
Q13. Nesta universidade, eu sinto que faço parte do quadro de 
servidores.  0,287 83 0,000 
Q14. Sou reconhecido por todos na UNIFAL-MG como um membro 
do quadro de servidores.  0,244 83 0,000 
Q15. Sinto que meus colegas me consideram membro da equipe de 
trabalho. 0,259 83 0,000 
Q16. Fazer parte do grupo é o que me leva a lutar por esta 
universidade. 0,233 83 0,000 
Q17. Se eu já não tivesse dado tanto de mim nesta universidade, eu 
poderia considerar trabalhar em outro lugar. 

0,185 83 0,000 
Q18.  A menos que eu seja recompensado de alguma maneira, eu 
não vejo razões para despender esforços extras em benefício dessa 
universidade. 0,262 83 0,000 
Q19. Minha visão pessoal sobre a UNIFAL-MG é diferente daquela 
que eu expresso publicamente. 0,330 83 0,000 
Q20.  Apesar de todos os meus esforços, não vejo oportunidades 
para mim nesta universidade. 0,219 83 0,000 
Q21. Procuro não transgredir as regras aqui, pois assim manterei 
meu cargo.  0,208 83 0,000 
Q22.  Na situação atual, ficar com a universidade é, na realidade, 
tanto uma necessidade quanto um desejo. 0,240 83 0,000 
Q23. Para conseguir ser recompensado aqui é necessário expressar 
a atitude certa. 0,193 83 0,000 
Q24.  Farei sempre o possível em meu trabalho para me manter 
neste cargo.  0,274 83 0,000 
Q25.  Se eu decidisse deixar a UNIFAL-MG agora, minha vida ficaria 
bastante desestruturada. 0,196 83 0,000 



 

 

 

66

TABELA 6 - Distribuição normal das assertivas EBACO - continua 

Teste de normalidade – Kolmogorov Smirnov
a
 

 
Assertivas 

Kolmogorov-Smirnov 
 Estatís-

tica 
df Sig. 

Q26.  Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse esta universidade.  0,177 83 0,000 

Q27. Uma das consequências negativas de deixar a Universidade seria a 
escassez de alternativas imediatas de emprego. 0,152 83 0,000 
Q28. Não deixaria este emprego agora devido à falta de oportunidade de 
trabalho. 0,159 83 0,000 
Q29. Desde que me juntei ao sindicato, meus valores pessoais e os do 
sindicato têm se tornado mais similares. 

 
0,212 83 0,000 

Q30. A razão de eu preferir este sindicato em relação a outros é por causa 
do que ele simboliza, e de seus valores. 

 
0,177 83 0,000 

Q31. Eu me identifico com a filosofia deste sindicato. 0,215 83 0,000 
Q32. Eu acredito nos valores e objetivos deste sindicato. 0,240 83 0,000 
Q33. Eu não deixaria o sindicato agora porque eu tenho obrigação moral 
com as pessoas daqui. 

 
0,130 83 0,001 

Q34. Mesmo se fosse vantagem para mim, eu sinto que não seria certo 
deixar o sindicato agora. 

 
0,164 83 0,000 

Q35. Eu me sentiria culpado se deixasse o sindicato agora. 0,211 83 0,000 
Q36. Acredito que não seria certo deixar o sindicato, porque tenho 
obrigação moral em permanecer aqui. 
 

0,180 83 0,000 
Q37. Todo sindicalizado deve buscar atingir os objetivos do sindicato. 

 
0,209 83 0,000 

Q38. Eu tenho obrigação em colaborar com as questões discutidas pelo 
sindicato. 
 

0,192 83 0,000 
Q39. O bom sindicalizado deve se esforçar para que o sindicato tenha 
melhores resultados possíveis. 
 

0,235 83 0,000 
Q40. Eu tenho obrigação de sempre cumprir com meu dever como 
associado.  
 

0,235 83 0,000 
Q41. Neste sindicato, eu sinto que faço parte do grupo de associados.  
 

0,246 83 0,000 
Q42. Sou reconhecido por todos no sindicato como um membro associado.  
 

0,202 83 0,000 
Q43. Sinto que meus colegas me consideram como membro associado. 
 

0,207 83 0,000 
Q44. Fazer parte do grupo é o que me leva a lutar por este sindicato. 
 

0,154 83 0,000 
Q45.  Se eu já não tivesse dado tanto de mim neste sindicato, eu poderia 
considerar associar em outro sindicato. 
 

0,215 83 0,000 
Q46.  A menos que eu seja recompensado de alguma maneira, eu não 
vejo razões para despender esforços extras em benefício desse sindicato. 
 

0,228 83 0,000 
Q47.  Minha visão pessoal sobre o sindicato é diferente daquela que eu 
expresso publicamente. 
 

0,280 83 0,000 
Q48. Apesar dos esforços que já realizei, não vejo oportunidades para mim 
neste sindicato. 
 

0,231 83 0,000 
Q49. Procuro não transgredir as regras aqui, pois assim manterei 
associado.  
 

0,150 83 0,000 
Q50.  Na situação atual, ficar com o sindicato é na realidade tanto uma 
necessidade quanto um desejo. 
 

0,139 83 0,000 
Q51. Para conseguir ser recompensado no sindicato, é necessário 
expressar a atitude certa. 
 

0,178 83 0,000 
 

TABELA 6 - Distribuição normal das assertivas EBACO – conclui 
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Teste de normalidade – Kolmogorov Smirnov
a
 

 
Assertivas 

Kolmogorov-Smirnov 

 Estatística df Sig. 

Q52.  Farei sempre o possível para me manter neste sindicato.  
 0,225 83 0,000 
Q53.  Se eu decidisse deixar o sindicato agora, minha vida ficaria 
bastante desestruturada. 
 

0,296 83 0,000 
Q54.  Eu acho que teria poucas alternativas de associação se 
deixasse este sindicato. 

0,192 83 0,000 
Q55.  Uma das consequências negativas de deixar o sindicato seria a 
escassez de alternativas imediatas de associação. 
 

0,151 83 0,000 

a. Correção de significância de Lilliefors. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 

4.4 Teste de confiabilidade: coeficiente Alfa de Cronbach 

 

Para Freitas e Rodrigues (2005), a confianbilidade representa o grau com que os 

itens do questionário estão correlacionados entre si e com o resultado geral da 

pesquisa. 

 

Para a análise da consistência interna usou-se coeficiente Alfa de Cronbach, uma 

ferramenta estatística bastante difundida em pesquisas em Ciências Sociais 

aplicadas. Nesse sentindo, a TAB. 7 elaborada por Freitas e Rodrigues (2005) 

realça a gradação dos níveis de confiabilidade por meio do coeficiente Alfa de 

Cronbach. 

 

TABELA 7 - Gradação do coeficiente Alfa de Cronbach 

Confiabilidade Muito baixa Baixa Moderada Alta Muito Alta 

Valor de    0,30 0,30 <   0,60 0,60 <   0,75 0,75 <   0,90  > 0,90 

Fonte: Freitas e Rodrigues (2005). 
 

A confiabilidade calculada considerando-se cada base da EBACO tendo como 

foco o sindicato está apresentada na TAB. 8. Os valores mais baixos 

apresentaram níveis de confiabilidade moderados para as bases: obrigação pelo 

desempenho, recompensas e oportunidades e linhas consistentes de atividades. 

Já o valor mais alto foi encontrado para a base internalização de valores e 

objetivos. 
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TABELA 8 - Consistência interna das bases da EBACO para sindicato 

 
Bases 

 
Fatores 

Sindicato 

Nºs 
de 

Itens  

Coeficiente  
Alfa de Cronbach 

Gradação da 
confiabilidade 

Afetiva Internalização de valores e objetivos 4 0,909 Muito alta 

Normativa Obrigação em permanecer 4 0,879 Alta 

Normativa Obrigação pelo desempenho 4 0,704 Moderada 

Afiliativa Sentimento de fazer parte 4 0,920 Alta 

Instrumental Recompensas e oportunidades 4 0,703 Moderada 

Instrumental Linhas consistentes de atividades 4 0,747 Moderada 
 Instrumental Escassez de alternativas 4 0,778 Alta 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Já os valores de Alfa de Cronbach encontrados considerando o estudo do 

comprometimento com a universidade variaram de moderada (obrigação pelo 

desempenho, recompensas e oportunidades e linhas consistentes de atividades) 

a muito alta (escassez de alternativas), conforme TAB. 9. 

 

TABELA 9 - Consistência interna das bases da EBACO para a universidade 

 
Bases 

 
Fatores 

Universidade 

Nºs 
de 

Itens  

Coeficiente  
Alfa de 

Cronbach 

Gradação da 
confiabilidade 

Afetiva Internalização de valores e objetivos 4 0,819 Alta 

Normativa Obrigação em permanecer 4 0,885 Alta 

Normativa Obrigação pelo desempenho 4 0,602 Moderada 

Afiliativa Sentimento de fazer parte 4 0,844 Alta 

Instrumental Recompensas e oportunidades 4 0,712 Moderada 

Instrumental Linhas consistentes de atividades 4 0,761 Moderada 
 Instrumental Escassez de alternativas 4 0,902 Muito Alta 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

 

Quando se considera cada assertiva utilizada nesta pesquisa, os valores da 

consistência interna (Alfa de Cronbach) ficaram no intervalo de 0,833 a 0,895, 

sendo, portanto classificados como de alta confiabilidade (TAB. 10). 
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TABELA 10 - Coeficiente de confiabilidade Alfa de Cronbach 

 

 

 

Análise da consistência interna – Assertivas da EBACO 
Assertivas Coeficiente de  

Alfa de Cronbach 

Q1. Desde que me juntei à UNIFAL-MG, meus valores pessoais e os da 
universidade têm se tornado mais similares. 0,840 
Q2. A razão de eu preferir a UNIFAL-MG em relação a outras é por causa do que 
ela simboliza, de seus valores. 0,834 
Q3. Eu me identifico com a filosofia desta universidade. 0,840 
Q4. Eu acredito nos valores e objetivos da UNIFAL-MG. 0,842 
Q5. Eu não deixaria a UNIFAL-MG agora, porque eu tenho obrigação moral com as 
pessoas daqui. 0,838 
Q6. Mesmo se fosse vantagem para mim, eu sinto que não seria certo deixar a 
universidade agora. 0,839 
Q7. Eu me sentiria culpado se deixasse a UNIFAL-MG. 0,837 
Q8. Acredito que não seria certo deixar a UNIFAL-MG, porque tenho obrigação 
moral em permanecer aqui. 0,838 
Q9. Todo servidor deve buscar atingir os objetivos da UNIFAL-MG. 0,841 
Q10. Eu tenho obrigação em desempenhar bem minha função na UNIFAL-MG. 0,844 
Q11. O bom servidor deve se esforçar para que a universidade tenha melhores 
resultados possíveis. 0,843 
Q12. Eu tenho obrigação de sempre cumprir as tarefas que me são confiadas. 0,845 
Q13. Nesta universidade, eu sinto que faço parte do quadro de servidores.  0,841 
Q14. Sou reconhecido por todos na UNIFAL-MG como um membro do quadro de 
servidores.  0,840 
Q15. Sinto que meus colegas me consideram membro da equipe de trabalho. 0,844 
Q16. Fazer parte do grupo é o que me leva a lutar por esta universidade. 0,837 
Q17. Se eu já não tivesse dado tanto de mim nesta universidade, eu poderia 
considerar trabalhar em outro lugar. 0,844 
Q18.  A menos que eu seja recompensado de alguma maneira, eu não vejo razões 
para despender esforços extras em benefício dessa universidade. 0,847 
Q19. Minha visão pessoal sobre a UNIFAL-MG é diferente daquela que eu 
expresso publicamente. 0,845 
Q20.  Apesar de todos os meus esforços, não vejo oportunidades para mim nesta 
universidade. 0,861 
Q21. Procuro não transgredir as regras aqui, pois assim manterei meu cargo.  0,841 
Q22.  Na situação atual, ficar com a universidade é na realidade, tanto uma 
necessidade quanto um desejo. 0,836 
Q23. Para conseguir ser recompensado aqui é necessário expressar a atitude 
certa. 0,832 
Q24.  Farei sempre o possível em meu trabalho para me manter neste cargo.  0,842 
Q25.  Se eu decidisse deixar a UNIFAL-MG agora, minha vida ficaria bastante 
desestruturada. 0,835 
Q26.  Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse esta universidade.  0,835 
Q27. Uma das consequências negativas de deixar a universidade seria a escassez 
de alternativas imediatas de emprego. 0,835 
Q28. Não deixaria este emprego agora devido à falta de oportunidade de trabalho. 0,833 
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TABELA 10 - Coeficiente de confiabilidade Alfa de Cronbach - conclui 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Análise da consistência interna – Assertivas da EBACO 
Assertivas Coeficiente de  

Alfa de Cronbach 

Q29. Desde que me juntei ao sindicato, meus valores pessoais e os do sindicato 
têm se tornado mais similares. 

 
0,883 

Q30. A razão de eu preferir este sindicato em relação a outros é por causa do que 
ele simboliza e de seus valores. 

 
0,884 

Q31. Eu me identifico com a filosofia deste sindicato. 0,883 
Q32. Eu acredito nos valores e objetivos deste sindicato. 0,885 
Q33. Eu não deixaria o sindicato agora, porque eu tenho obrigação moral com as 
pessoas daqui. 

 
0,890 

Q34. Mesmo se fosse vantagem para mim, eu sinto que não seria certo deixar o 
sindicato agora. 

 
0,889 

Q35. Eu me sentiria culpado se deixasse o sindicato agora. 0,884 
Q36. Acredito que não seria certo deixar o sindicato, porque tenho obrigação moral 
em permanecer aqui. 
 

0,885 
Q37. Todo sindicalizado deve buscar atingir os objetivos do sindicato. 

 
0,889 

Q38. Tenho obrigação em colaborar com as questões discutidas pelo sindicato. 0,889 
Q39. O bom sindicalizado deve se esforçar para que o sindicato tenha melhores 
resultados possíveis. 
 

0,890 
Q40. Tenho obrigação de sempre cumprir com meu dever enquanto associado.  

0,886 
Q41. Neste sindicato, eu sinto que faço parte do grupo de associados.  
 

0,883 
Q42. Sou reconhecido por todos no sindicato como um membro associado.  
 

0,885 
Q43. Sinto que meus colegas me consideram membro associado. 
 

0,884 
Q44. Fazer parte do grupo é o que me leva a lutar por este sindicato. 
 

0,884 
Q45.  Se eu já não tivesse dado tanto de mim neste sindicato, eu poderia 
considerar associar em outro sindicato. 
 

0,889 
Q46.  A menos que eu seja recompensado de alguma maneira, eu não vejo razões 
para despender esforços extras em benefício desse sindicato. 
 

0,890 
Q47.  Minha visão pessoal sobre o sindicato é diferente daquela que eu expresso 
publicamente. 
 

0,886 
Q48. Apesar dos esforços que já realizei, não vejo oportunidades para mim neste 
sindicato. 
 

0,895 
Q49. Procuro não transgredir as regras aqui, pois assim manterei associado.  
 

0,886 
Q50.  Na situação atual, ficar com o sindicato é na realidade tanto uma 
necessidade quanto um desejo. 
 

0,886 
Q51. Para conseguir ser recompensado no sindicato, é necessário expressar a 
atitude certa. 
 

0,889 
Q52.  Farei sempre o possível para me manter neste sindicato.  
 

0,883 
Q53.  Se eu decidisse deixar o sindicato agora, minha vida ficaria bastante 
desestruturada. 
 

0,883 
Q54.  Eu acho que teria poucas alternativas de associação se deixasse este 
sindicato. 
 

0,890 
Q55.  Uma das consequências negativas de deixar o sindicato seria a escassez de 
alternativas imediatas de associação. 
 

00,891 
Q56. Não deixaria este vínculo agora devido à falta de oportunidade de associação 
com outro sindicato. 
 

0,891 
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4.5 Perfil demográfico dos respondentes 

 

Os dados referentes ao perfil dos respondentes estão apresentados em forma de 

tabela e gráficos considerando-se a frequência absoluta e relativa.  

 

 Gênero dos respondentes 

 

Em relação ao gênero, há leve predominância do gênero feminino, com 53%, 

conforme representado na TAB. 11. 

 

TABELA 11 - Distribuição dos respondentes por gênero 

Gênero Frequência Percentual 

Masculino 39 47 

Feminino 44 53 

Total 83 100 

     Fonte: dados da pesquisa. 

 

O resultado encontrado por esta pesquisa relacionado ao gênero reforça a tese 

de que os respondentes de gênero feminino têm ocupado espaço cada vez maior 

nas organizações (CHUIZI, 2006; LAGES, 2010).  

 

Sobre o prisma do movimento sindical, a participação feminina sempre esteve em 

números mais baixos que a dos homens (LEONE; TEIXEIRA, 2010). Contudo, 

Souza-Lobo (1990) e Cappellin (1995) já destacavam o papel que as mulheres 

desempenharam nos numerosos eventos sociais, e não apenas nos movimentos 

chamados “movimentos das mulheres”, mas também atividades sindicais. 

 

Estudo de coorte entre o ano de 1992 e o de 1999 realizado por Pichler (2011) 

demonstrou que a participação feminina nos sindicatos mais que dobrou 

(+109,4%), enquanto o crescimento masculino teve aumentou de 26,7%. 

 

Cabe ressaltar, ainda, que o tratamento isonômico do servidor técnico 

administrativo em serviço público federal contribui para justificar a predominância 

neste estudo. 
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 Faixa etária 

 

As faixas etárias dos participantes estão apresentadas na TAB. 12.  

 

TABELA 12 - Faixa etária dos respondentes 

Faixa de idade Frequência Percentual 

Até 25 anos 1 1,2 

26 a 35 anos 17 20,5 

36 a 45 anos 20 24,1 

46 anos a 55 anos 34 41,0 

Acima de 56 anos 11 13,3 

Total 83 100 

 Fonte: dados da pesquisa. 

 

O resultado demonstra a prevalência de um grupo maduro, com idade acima de 

36 anos até 55 anos para 54% dos respondentes, sendo que o grupo com idade 

acima de 45 até os 55 anos apresenta percentual de 34% (TAB. 12). Esses 

valores estão de acordo com resultados encontrados por outros estudos 

(AMARAL, 2012; PINTO, 2007). 

 

 Estado civil 

 

No tocante ao estado civil, o dado predominante é do grupo de casados, com 

71,1%. Este dado é coerente com a faixa etária predominante dos respondentes 

(TAB. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

73

TABELA 13 – Estado civil dos respondentes 

Faixa de idade Frequência Percentual 

Solteiro 18 21,7 

Casado 59 71,1 

Divorciado 3 3,6 

Viúvo 3 3,6 

Outros 0 0 

Total 83 100 

 Fonte: dados da pesquisa. 
 

 

 Escolaridade 

 

A TAB. 14 apresenta a escolaridade dos participantes e demonstra predominância 

da graduação com 56,6% seguida da pós-graduação com 31,3%.  

 

TABELA 14 - Escolaridade dos respondentes 

Faixa de idade Frequência Percentual 

Ensino Médio 10 12,0 

Graduação 47 56,6 

Pós-Graduação 26 31,3 

Total 83 100 

 Fonte: dados da pesquisa. 

 

Embora existam vários cargos que exigem o nível de escolaridade ensino médio, 

o resultado encontrado pode ser admitido devido ao plano de carreira do técnico 

administrativo em educação, pois há previsão de incentivo financeiro aos 

servidores mais qualificados de acordo com o nível de escolaridade. 

 

 Números de filhos 

 

Segundo os dados da pesquisa de Alves e Cavenaghi (2012), o número de filhos 

por família no Brasil passou de seis no início do século passado para menos de 

dois em 2010. Na TAB. 15 visualiza-se tendência da sociedade brasileira, que 

vem reduzindo o número de filhos por família nos últimos anos. A pesquisa indica 

que os respondentes possuem um filho ou nenhum.  
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TABELA 15 - Números de filhos dos respondentes 

Números de Filhos Frequência Percentual 

0 a 1 44 53 

2 ou 3 37 44,6 

Acima de 3 2 2,4 

Total 83 100 

 Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 Tempo de trabalho na UNIFAL 

 

Os respondentes comprovam que 48% dos respondentes trabalham na 

universidade há mais de 15 anos (TAB. 16).  

 

TABELA 16 - Tempo de trabalho na universidade dos respondentes 

Tempo de trabalho na UNIFAL (em anos) Frequência Percentual 

≤ 5 17 20,5 

 5 ≤ 10 12 14,5 

 10 ≤ 15 6 7,2 

 15 48 57,8 

Total 83 100 

. Fonte: dados da pesquisa. 

 

Com o crescimento da universidade nos últimos anos, houve admissão de novos 

servidores, entretanto, a pesquisa demonstra prevalência de servidores que 

trabalham há mais tempo. 

 

 Tempo de associação ao Sindicato 

 

Observa-se que o tempo de associação ao sindicato está bem distribuído entre os 

respondentes nos intervalos propostos para respostas, com pequena vantagem 

para o grupo que tem mais de 10 e menos de 15 anos de associação (TAB. 17). 
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TABELA 17 - Tempo de associação ao SINT/UNIFAL dos respondentes 

Tempo de trabalho na UNIFAL (em anos) Frequência Percentual 

≤ 5 21 25,3 

 5 ≤ 10 22 26,5 

 10 ≤ 15 26 31,3 

 15 14 16,9 

Total 83 100 

 Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

4.6 Valores médios da EBACO 

 

Para mapear o nível de comprometimento com a universidade proposta pelo 

segundo objetivo específico, foram calculados a média e o desvio-padrão da 

EBACO com a universidade. Os valores estão apresentados na TAB. 18. 

 

TABELA 18 - Comprometimento valores médios e desvio-padrão: universidade 

Estatística Descritiva da Escala de Base do Comprometimento Organizacional (EBACO) com 
a Universidade Federal de Alfenas  
Assertivas Média Desvio-Padrão 

Base normativa – obrigação em pelo desempenho 6,580 0,156 

Q9. Todo servidor deve buscar atingir os objetivos da UNIFAL-MG. 6,12 1,029 

Q10. Tenho obrigação em desempenhar bem minha função na UNIFAL-
MG. 

6,78 ,470 

Q11. O bom servidor deve se esforçar para que a universidade tenha 
melhores resultados possíveis. 

6,77 ,502 

Q12. Eu tenho obrigação de sempre cumprir as tarefas que me são 
confiadas. 

6,65 ,671 

Base afiliativa – sentimento de fazer parte 5,908 0,155 

Q13. Nesta universidade eu sinto que faço parte do quadro de 
servidores.  

6,11 1,278 

Q14. Sou reconhecido por todos na UNIFAL-MG como um membro do 
quadro de servidores. 

5,99 1,274 

Q15. Sinto que meus colegas me consideram membro da equipe de 
trabalho. 

6,08 1,202 

Q16. Fazer parte do grupo é o que me leva a lutar por esta universidade. 5,45 1,516 

Base instrumental – linhas consistentes de atividades 5,133 0,291 

Q21. Procuro não transgredir as regras aqui, pois assim manterei meu 
cargo.  

4,67 2,204 

Q22.  Na situação atual, ficar com a universidade é, na realidade, tanto 
uma necessidade quanto um desejo. 

5,64 1,597 

Q23. Para conseguir ser recompensado aqui é necessário expressar a 
atitude certa. 

4,59 2,119 

Q24.  Farei sempre o possível em meu trabalho para me manter neste 
cargo.  

5,63 1,687 
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TABELA 18 - Comprometimento valores médios e desvio-padrão: universidade - conclui 

Estatística Descritiva da Escala de Base do Comprometimento Organizacional (EBACO) 
com a Universidade Federal de Alfenas  
Assertivas Média Desvio-Padrão 

Base afetiva – internalização de valores e objetivos 5,025 0,191 

Q1. Desde que me juntei à UNIFAL-MG, meus valores pessoais e 
os da universidade têm se tornado mais similares. 

4,80 1,955 

Q2. A razão de eu preferir UNIFAL-MG em relação a outras é por 
causa do que ela simboliza, de seus valores. 

4,66 1,914 

Q3. Eu me identifico com a filosofia desta universidade. 5,12 1,588 

Q4. Eu acredito nos valores e objetivos da UNIFAL-MG. 5,52 1,476 

Base instrumental – Escassez de alternativas 4,030 0,249 
Q25.  Se eu decidisse deixar a UNIFAL-MG agora, minha vida 
ficaria bastante desestruturada. 

4,69 2,180 

Q26.  Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse esta 
universidade.  

3,59 2,175 

Q27. Uma das consequências negativas de deixar a Universidade 
seria a escassez de alternativas imediatas de emprego. 

4,13 2,129 

Q28. Não deixaria este emprego agora devido à falta de 
oportunidade de trabalho. 

3,71 2,167 

Base normativa – obrigação em permanecer 3,220 0,103 

Q5. Eu não deixaria a UNIFAL-MG agora, porque eu tenho 
obrigação moral com as pessoas daqui. 

3,43 1,920 

Q6. Mesmo se fosse vantagem para mim, eu sinto que não seria 
certo deixar a universidade agora. 

3,36 2,099 

Q7. Eu me sentiria culpado se deixasse a UNIFAL-MG. 3,01 2,015 

Q8. Acredito que não seria certo deixar a UNIFAL-MG, porque 
tenho obrigação moral em permanecer aqui. 

3,08 2,025 

Base instrumental – recompensas e oportunidades 2,845 0,315 

Q17. Se eu já não tivesse dado tanto de mim nesta universidade, 
eu poderia considerar trabalhar em outro lugar. 

3,37 2,023 

Q18.  A menos que eu seja recompensado de alguma maneira, eu 
não vejo razões para despender esforços extras em benefício 
dessa universidade. 

2,73 1,945 

Q19. Minha visão pessoal sobre a UNIFAL-MG é diferente 
daquela que eu expresso publicamente. 

2,00 1,653 

Q20.  Apesar de todos os meus esforços, não vejo oportunidades 
para mim nesta universidade. 

3,28 2,276 

  Fonte: dados da pesquisa. 

 

O comprometimento com a universidade apresentou média geral de todas as 

questões no valor de 4,677. Diferentemente dos valores apresentados pelo 

sindicado, os valores médios mais baixos foram registrados nas questões “Q19, 

Q18 e Q7”. 

 

A “Q19 – Se eu deixar a universidade agora, minha vida ficaria bastante 

desestruturada” (2,00), representando a base instrumental “Escassez de 

alternativas”. “Q18 – A menos que eu seja recompensado de alguma maneira, eu 
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não vejo razões para despender esforços extras em benefício dessa 

universidade” (2,73), da base instrumental “falta de recompensas e 

oportunidades”. “Q7 – Eu me sentiria culpado se deixasse a UNIFAL-MG” (3,01), 

representando a base normativa “obrigação em permanecer”. 

 

O valor baixo encontrado para a questão “Q7” demonstra que os respondentes 

possuem fraco vínculo moral com a instituição. Já os resultados das questões 

“Q18 e Q19” são importantes para o bom desempenho da universidade, tendo em 

vista a inversamente proporcional ao desempenho, conforme já destacado por 

Medeiros (2003). 

 

Os valores mais altos foram encontrados na base normativa “obrigação pelo 

desempenho”, com média de 6,580. À semelhança do resultado encontrado para 

o sindicato, as questões que se destacaram foram: “Q10– Eu tenho a obrigação 

de desempenhar bem minha função na UNIFAL-MG”, com média de 6,78, e “Q11- 

O bom servidor deve se esforçar para que a universidade tenha os melhores 

resultados possíveis”, média 6,77. 

 

Podem-se justificar os valores encontrados na base “obrigação pelo desempenho” 

pelo plano de carreira proporcional dos pesquisados. O servidor que  

desempenhar bem sua atividade entregando à organização os resultados 

esperados pode mudar de nível de classificação, obtendo aumento salarial. 

 

Os valores encontrados para os escores médios de comprometimento com a 

universidade se mostram superiores aos encontrados para o sindicato. Esses 

valores respondem os dois primeiros objetivos específicos proposto por esta 

pesquisa.  

 

Na TAB. 19 percebem-se os resultados dos valores médios e desvios-padrão 

para as questões de 29 a 56 que se referem ao comprometimento com o sindicato 

da EBACO, cumprindo, assim, com o primeiro objetivo específico desta pesquisa.  
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TABELA 19 - Comprometimentos valores médios e desvio-padrão: sindicato 

Estatística descritiva da Escala de Base do Comprometimento Organizacional (EBACO) 
com sindicato SINT/UNIFAL 

Assertivas Média  Desvio-padrão 

Base normativa – obrigação em pelo desempenho 5,473 0,296 

Q37. Todo sindicalizado deve buscar atingir os objetivos do 
sindicato. 

5,16 1,627 

Q38. Eu tenho obrigação em colaborar com as questões discutidas 
pelo sindicato. 

5,12 1,541 

Q39. O bom sindicalizado deve se esforçar para que o sindicato 
tenha melhores resultados possíveis. 

6,13 ,838 

Q40. Eu tenho obrigação de sempre cumprir com meu dever 
enquanto associado.  

5,48 1,400 

Base afiliativa – sentimento de fazer parte 4,860 0,356 

Q41. Neste sindicato, eu sinto que faço parte do grupo de 
associados.  

5,01 1,845 

Q42. Sou reconhecido por todos no sindicato como um membro 
associado.  

4,86 1,849 

Q43. Sinto que meus colegas me consideram membro associado. 4,88 1,877 

Q44. Fazer parte do grupo é o que me leva a lutar por este 
sindicato. 

4,69 1,739 

Base afetiva – internalização de valores e objetivos 4,713 0,185 

Q29. Desde que me juntei ao sindicato, meus valores pessoais e os 
do sindicato têm se tornado mais similares. 

4,35 1,742 

Q30. A razão de eu preferir este sindicato em relação a outros é 
por causa do que ele simboliza e de seus valores. 

4,52 1,728 

Q31. Eu me identifico com a filosofia deste sindicato. 4,78 1,638 

Q32. Eu acredito nos valores e objetivos deste sindicato. 5,20 1,471 

Base instrumental – linhas consistentes de atividades 4,138 0,390 

Q49. Procuro não transgredir as regras aqui, pois assim manterei 
associado.  

3,83 2,123 

Q50.  Na situação atual, ficar com o sindicato é na realidade tanto 
uma necessidade quanto um desejo. 

4,63 1,866 

Q51. Para conseguir ser recompensado no sindicato, é necessário 
expressar a atitude certa. 

3,46 1,902 

Q52.  Farei sempre o possível para me manter neste sindicato.  4,63 1,879 

Base normativa – obrigação em permanecer 3,483 0,356 

Q33. Eu não deixaria o sindicato agora, porque eu tenho obrigação 
moral com as pessoas daqui. 

3,81 1,916 

Q34. Mesmo se fosse vantagem para mim, eu sinto que não seria 
certo deixar o sindicato agora. 

4,08 1,939 

Q35. Eu me sentiria culpado se deixasse o sindicato agora. 2,94 1,971 

Q36. Acredito que não seria certo deixar o sindicato, porque tenho 
obrigação moral em permanecer aqui. 

3,10 1,885 

Base instrumental – escassez de alternativas 3,218 0,224 

Q53.  Se eu decidisse deixar o sindicato agora, minha vida ficaria 
bastante desestruturada. 

2,14 1,578 

Q54.  Eu acho que teria poucas alternativas de associação se 
deixasse este sindicato. 

3,49 2,260 

Q55.  Uma das consequências negativas de deixar o sindicato seria 
a escassez de alternativas imediatas de associação. 

4,00 2,181 

Q56. Não deixaria este vínculo agora devido à falta de 
oportunidade de associação com outro sindicato. 

3,24 2,206 
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TABELA 19 - Comprometimentos valores médios e desvio-padrão: sindicato – conclui 

Estatística descritiva da Escala de Base do Comprometimento Organizacional (EBACO) 
com sindicato SINT/UNIFAL 

Assertivas Média Desvio-padrão 

Base instrumental – recompensas e oportunidades 2,678 0,158 

Q45.  Se eu já não tivesse dado tanto de mim neste sindicato, eu 
poderia considerar associar em outro sindicato. 

2,93 1,800 

Q46.  A menos que eu seja recompensado de alguma maneira, eu 
não vejo razões para despender esforços extras em benefício 
desse sindicato. 

2,84 1,871 

Q47.  Minha visão pessoal sobre o sindicato é diferente daquela 
que eu expresso publicamente. 

2,30 1,826 

Q48. Apesar dos esforços que já realizei, não vejo oportunidades 
para mim neste sindicato. 

2,64 1,778 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A média geral para os construtos comprometimento com o sindicato a média geral 

foi de 4,08. Os valores médios mais baixos foram registrados nas questões “Q53, 

Q47 e Q48”. 

 

A “Q53 – Se eu deixar o sindicato agora, minha vida ficaria bastante 

desestruturada” (2,14), cujo índice de precisão é 0,59 e representa a base 

instrumental “Escassez de alternativas”. “Q47 - Minha visão pessoal sobre este 

sindicato é diferente daquela que eu expresso publicamente” (2,30), da base 

instrumental “falta de recompensas e oportunidades”, com índice de precisão de 

0,72. “Q48 – Apesar dos esforços que já realizei, não vejo oportunidades para 

mim neste sindicato” (2,64), com índice de precisão 0,60, representando a base 

instrumental “falta de recompensa e oportunidades”. 

 

Cabe destacar que os valores baixos encontrados para as questões “Q53, Q47 e 

Q48” são importantes para o bom desempenho da organização, uma vez que tem 

relação inversamente proporcional ao desempenho, conforme menciona Medeiros 

(2008) . 

 

Já os valores mais altos foram encontrados na base normativa, “obrigação pelo 

desempenho”, com média de 5,577. As questões que se destacaram foram: 

“Q39– o bom sindicalizado deve se esforçar para que o sindicato tenha os 
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melhores resultados possíveis”, média de 6,13 e “Q40 – eu tenho obrigação de 

sempre cumprir com meu dever como associado”, média 5,48. 

 

Podem-se justificar os altos valores encontrados na base “obrigação pelo 

desempenho” pelo fato de que os resultados alcançados pelo sindicato são 

revertidos em benefícios dos associados; os respondentes sentem a obrigação de 

contribuir para o bom desempenho do sindicato. 

 

4.7 Resultado da Interpretação da EBACO proposta por Medeiros (2003) 

 

O resultado do comprometimento conforme proposta por Medeiros (2003) com o 

universidade está apresentado no QUADRO 5. 

 

QUADRO 5 - Interpretação da EBACO: comprometimento com a universidade 

 
Bases 

 
Fatores 

Universidade 

Valor  Interpretação 

Normativa Obrigação pelo desempenho 19,61 Alto comprometimento 

Afiliativa Sentimento de fazer parte 17,647 Comprometimento acima da média. 

Afetiva Internalização de valores e objetivos 15,49 Comprometimento acima da média. 

Instrumental Linhas consistentes de ATIVIDADES 13,41 Comprometimento acima da média. 

Instrumental Escassez de Alternativas 11,90 Comprometimento abaixo da média. 

Instrumental Recompensas e oportunidades 7,03 Comprometimento abaixo da média. 

Normativa Obrigação em permanecer 10,43
, 

Baixo comprometimento 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

 

Os valores do comprometimento interpretados levando em consideração o 

sindicato apresentados no QUADRO 6 se mostraram em algumas bases 

destoantes dos achados para a universidade. 
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QUADRO 6 - Interpretação da EBACO: comprometimento com o sindicato 

 
Bases 

 
Fatores 

Sindicato 

Valor  Interpretação 

Normativa Obrigação pelo desempenho 16,30 Alto comprometimento 

Afetiva Internalização de valores e objetivos 14,54 Comprometimento acima da média 

Normativa Obrigação em permanecer 11,24 Comprometimento abaixo da média 

Instrumental Recompensas e oportunidades 6,75 Comprometimento abaixo da média 

Instrumental Linhas consistentes de atividades 10,79 Comprometimento abaixo da média 

Afiliativa Sentimento de fazer parte 14,77 Baixo comprometimento 

Instrumental Escassez de alternativas 9,84 Baixo comprometimento 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.8 Análise comparativa:  unversidade e o sindicato 

 

A consecução do terceiro objetivo específico deste estudo foi alcançado ao 

comparar os resultados dos fatores de comprometimento entre as organizações 

pesquisadas. 

 

 Base afetiva: internalização de valores e objetivos 

 

A interpretação do resultado demonstra que a base afetiva apresentou 

comprometimento acima da média tanto para o sindicato quanto a para 

universidade. Segundo Medeiros (2008) e Bastos et al. (2008), essa base possui 

relação direta com o desempenho da organização, sendo, portanto, desejável alto 

comprometimento. 

 

Sob esse prisma, Siqueira e Gomide Júnior (2004) mencionam que o alto 

comprometimento na base afetiva pode se relacionar de forma inversamente 

proporcional a taxas de absenteísmo, rotatividade, intenção de sair da 

organização e ao índice de desempenho.  

 

Os resultados indicam que os pesquisados possuem comprometimento 

organizacional afetivo acima da média, pois acreditam nas crenças, nos objetivos 

e valores das organizações estudadas, mantendo vínculo emocional com as 

mesmas. Resultados semelhantes foram encontrados para essa base em outros 

estudos (BASTOS; BRANDÃO; PINHO, 1997; MORAES, 1997; VIANA, 2012). 
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As variáveis individuais dos pesquisados - tais como idade e tempo de 

participação nas organizações - podem explicar os resultados dessa base. Por ser 

um grupo mais maduro e com mais tempo de organização, pode-se inferir que 

esses indivíduos acreditam nos valores e objetivos organizacionais. 

 

 Base normativa: obrigação em permanecer 

 

A base obrigação em permanecer é definida por Bastos et al. (2008) como uma 

crença de que o indivíduo sentiria culpa em deixar a organização e, nessa base, o 

alto comprometimento se traduz em melhor desempenho. 

 

O resultado apresenta baixo comprometimento com a universidade e 

comprometimento abaixo da média com o sindicato. Portanto, não é benéfico, 

pois demonstra pouco envolvimento com as organizações em estudo.  

 

Pode-se inferir que, embora o comprometimento com a universidade seja baixo, 

não há intenção dos pesquisados em deixar a universidade devido à idade e à 

estabilidade do serviço público. 

 

Já o comprometimento com o sindicato foi um pouco maior, contudo, abaixo da 

média, demonstrando que os pesquisados podem buscar nova experiência de 

associação, caso o sindicato não atenda às suas necessidades. Nessa ótica, 

Bastos et al. (2008) chamam a atenção para o baixo comprometimento na base 

obrigação em permanecer, pois a rotatividade pode gerar descontinuidade de 

projetos e interrupções em programas. 

 

 Base normativa: obrigação pelo desempenho 

 

A base obrigação pelo desempenho apresentou alto comprometimento com a 

universidade e com o sindicato, resultado desejável. A base obrigação pelo 

desempenho é definida por grande esforço por parte do indivíduo em cumprir 
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suas tarefas, metas e atingir os objetivos, beneficiando a própria organização 

(BASTOS et al., 2008).  

 

O resultado revela que os respondentes se empenham em prol das organizações 

e acreditam que o resultado é benéfico tanto para organizações quanto para si 

próprios. 

 

 Base afiliativa: sentimento de fazer parte 

 

Esta base está vinculada ao trabalho em grupo e entrosamento entre os 

indivíduos da organização, independentemente das diferenças hierárquicas e 

cargos que ocupam. Pode-se dizer que quanto mais comprometimento houver 

nesta base, melhores serão os resultados alcançados.  

 

O resultado revelou comprometimento acima da média com a universidade. Isso 

pode ser explicado pela facilidade de relacionamento dos técnicos administrativos 

com seus pares e com alguns docentes existindo assim coesão indiferente do 

nível hierárquico e do cargo que ocupa. 

 

Já em relação ao sindicato, o resultado apresentou baixo comprometimento, o 

que foi inesperado tendo em vista que a afiliação é própria do movimento sindical, 

que une as pessoas em busca de objetivos comuns. Portanto, este é um fator que 

pode trazer consequências negativas ao sindicato, pois o fato de não se sentirem 

reconhecimento no sindicato de não haver entrosamento entre os colegas 

associados pode causar desânimo e dispersão nos indivíduos, pouca participação 

nos movimentos sindicais e disputa interna entre os membros, o que foge aos 

interesses do sindicato. 

 

 Base instrumental: recompensas e oportunidades 

 

A base falta de recompensas e oportunidades mostrou comprometimento abaixo 

da média com a universidade e sindicato. Por ser inversamente proporcional aos 
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interesses organizacionais, o desejável seria o baixo comprometimento nessa 

base.  

 

O resultado encontrado é positivo, pois significa dedicação e empenho por parte 

dos indivíduos sem esperar recompensas individuais em contrapartida. A 

explicação para esse resultado se deve a que cada indivíduo não se importa em 

dar o seu máximo pelas organizações. Pode-se abstrair, ainda, que a visão que 

ele expressa e defende diante das organizações é a mesma que expressa 

publicamente, sem guardar qualquer ressentimento ou culpa. 

 

 Base instrumental: linhas consistentes de atividades 

 

Bastos et al. (2008) afirmam que a linha consistente de atividade leva o indivíduo 

a crer que deve manter atitudes e regras para se manter na organização e seu 

valor ideal deve ser baixo, pois quanto menos comprometido melhor para a 

consecução dos objetivos organizacionais. 

 

O resultado mostra comprometimento abaixo da média com o sindicato. Esse 

valor por se considerado bom, uma vez que o associado deve desenvolver suas 

atividades sindicais em função daquilo em que acredita e expressar suas regras 

não seguindo apenas normas. 

 

Já o comprometimento com a universidade teve resultado acima da média, valor 

considerando indesejável pela organização, pois é inversamente proporcional aos 

seus interesses. 

 

 Base instrumental: escassez de alternativas 

 

A base escassez de alternativas é definida como a crença de que a pessoa 

possui poucas alternativas de trabalho se deixar a organização. O esperado na 

análise dessa base é que deve ser baixo o comprometimento, pois para a 

organização o colaborador que acreditar que tem boas oportunidades fora da 
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mesma não irá se comprometer o suficiente para o alcance das metas, uma vez 

que poderá se desvincular a qualquer momento.  

 

Foi encontrado baixo comprometimento com o sindicato, resultado esperado já 

que os associados podem a qualquer momento se desvincular do sindicato em 

busca de novas oportunidades de associação.  

 

4.9 Análise bivariada: comprometimento e variáveis demográficas 

 

Para realizar a análise bivariada das bases do comprometimento organizacional 

da EBACO, foram correlacionadas com algumas características demográficas dos 

pesquisados. Para tanto, foram utilizados testes não paramétricos, devido à 

negativa de normalidade dos dados.  

 

Ao aplicar os testes não paramétricos foi considerado o valor de p<0,01 e 

p<0,05º. O teste de Mann-Whitney foi adotado para a variável gênero, que possui 

somente duas categorias (masculino e feminino). Para as variáveis faixa etária, 

estado civil, escolaridade, tempo de trabalho na universidade e tempo de 

associação – que possuem mais de duas categorias –, foi adotado o teste não 

paramétrico de Kruskall-Wallis.  

 

 EBACO versus gênero 

 

Conforme se observa na TAB. 20, não existe diferença significativa na maioria 

dos escores das bases de comprometimento organizacional associada ao gênero, 

com exceção das bases obrigação em permanecer e escassez de alternativas, 

que apresentaram diferenças significativas entre os gêneros, para valor de 

p<0,01. 
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TABELA 20 - Comprometimento versus gênero 

Análise dos escores referentes às bases de comprometimento por gênero 

 
Bases do EBACO 

 
 

 
Gênero  

SINT/UNIFAL UNIFAL  
Conclusão Escore P-

valor 
Escore P-valor 

Base afetiva  
Internalização de valores e 
objetivos 

1 - Masculino 4,545 

0,624 

5,231 

0,227 
SINT/UNIFAL: 1 = 2

UNIFAL: 1 = 2 
2 - Feminino 4,864 4,841 

Base normativa  
Obrigação em permanecer 

1 - Masculino 3,904 
0,025* 

3,327 
0,710 

SINT/UNIFAL:  
1 > 2* 

UNIFAL: 1 = 2 
2 - Feminino 3,108 3,131 

Base normativa 
Obrigação pelo 
desempenho 

1 - Masculino 5,410 
0,667 

6,590 
0,743 

SINT/UNIFAL: 1 = 2
UNIFAL: 1 = 2 2 - Feminino 5,523 6,574 

Base afiliativa 
Sentimento de fazer parte 

1 - Masculino 4,904 
0,661 

5,808 
0,960 

SINT/UNIFAL: 1 = 2
UNIFAL: 1 = 2 2 - Feminino 4,818 5,994 

Base instrumental 
Recompensas e 
oportunidades 

1 - Masculino 2,782 
0,579 

3,000 
O,387 

SINT/UNIFAL: 1 = 2
UNIFAL: 1 = 2 2 - Feminino 2,585 2,710 

Base instrumental  
 Linhas consistentes de 
atividades 

1 - Masculino 4,308 
0,253 

5,026 
0,780 

SINT/UNIFAL: 1 = 
2 2 - Feminino 3,983 5,227 

UNIFAL: 1 = 2 

Base instrumental 
Escassez de alternativas 

1 - Masculino 3,455 
0,360 

3,571 
0,032* 

SINT/UNIFAL: 1 = 2

2 - Feminino 3,011 4,438 UNIFAL: 1  2* 

As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Kruskall-Wallis.  
– Os valores de p-valor em negrito azul indicam diferenças significativas.  
– Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 
significância, a saber: p-valor < 0.05 * (nível de confiança de 95,0%). 
Fonte: dados da pesquisa.  
 

Avaliando a base obrigação em permanecer relacionada ao comprometimento 

com o sindicato, o gênero masculino teve concordância maior (3,904) nesse 

quesito em relação ao gênero feminino (3,108) para valor de p<0,05. Pode-se 

inferir por este resultado que os homens foram proativos na criação do sindicato e 

sempre estiveram na direção, e a participação feminina pode ser considerada 

mais passiva. O resultado considerando como foco a universidade revela que não 

há diferenças significativas com relação ao gênero.  

 

Quanto à base escassez de alternativa, o comprometimento com o sindicato não 

apresentou diferenças significativas com o gênero, ou seja, tanto homens quanto 

mulheres teriam a mesma facilidade de se associar a outro sindicato caso 

desejassem. Em relação à universidade o gênero feminino obteve valor superior 

(4,438) ao masculino (3,571) para p<0,035. Essa base tem comportamento 
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indiretamente proporcional aos objetivos organizacionais, portanto, quanto  mas 

baixos os valores do comprometimento, melhor para a universidade. 

 

De acordo com Becker (1960), o indivíduo permanece na empresa devido aos 

custos e benefícios associados à sua saída, que seriam as trocas laterais (side 

bets). E assim passa a se engajar em linhas consistentes de atividade para se 

manter no emprego. Para Bastos (1994a; 1994b), esse é um mecanismo 

psicossocial cujas trocas ou consequências de recompensas e custos impõem 

limites ou restringem ações futuras. 

 

 EBACO versus faixa etária 

 

O resultado deste trabalho (TAB. 21) não encontrou diferenças significativas entre 

as faixas etárias dos participantes. Diferentemente dos achados de Bastos 

(1994a; 1994b), que relata que o maior comprometimento está diretamente 

relacionado à maior idade, quando há maiores trocas entre empregados e a 

organização.   
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TABELA 21 - Comprometimento versus gênero 

Comprometimento com o sindicato – Interpretação dos resultados 

Bases do 
EBACO 

 

Faixa Etária  SINT/UNIFAL UNIFAL Conclusão 

Escore P-valor Escore P-valor 

Base Afetiva  
Internalização 
de valores e 

objetivos 

1 – até 25 anos  7,0000 

0,109 

7,0000 

0,372 

SINT/UNIFAL: 
1=2=3=4=5 

UNIFAL: 
1=2=3=4=5 

2 – de 26 a 35 anos 4,2206 5,1912 

3 – de 36 a 45 anos 4,6000 5,3000 

4 – de 46 a 55 anos 4,9559 4,6765 

5 – acima de 56 anos 4,7273 5,1591 

Base 
Normativa  

Obrigação em 
permanecer 

1 – até 25 anos  4,0000 

0,389 

4,0000 

0,134 

SINT/UNIFAL: 
1=2=3=4=5 

UNIFAL: 
1=2=3=4=5 

2 – de 26 a 35 anos 3,4559 3,3088 

3 – de 36 a 45 anos 3,1000 2,9000 

4 – de 46 a 55 anos 3,4118 2,9191 

5 – acima de 56 anos 4,3864 4,5455 

Base 
Normativa 

Obrigação pelo 
desempenho 

1 – até 25 anos  7,0000 

0,525 

7,0000 

0,123 

SINT/UNIFAL: 
1=2=3=4=5 

UNIFAL: 
1=2=3=4=5 

2 – de 26 a 35 anos 5,4412 6,6618 

3 – de 36 a 45 anos 5,4375 6,5875 

4 – de 46 a 55 anos 5,5662 6,4559 

5 – acima de 56 anos 5,1591 6,7955 

Base Afiliativa 
Sentimento de 

fazer parte 

1 – até 25 anos  6,2500 

0,066 

7,0000 

0,708 

SINT/UNIFAL: 
1=2=3=4=5 

UNIFAL: 
1=2=3=4=5 

2 – de 26 a 35 anos 3,9706 6,0000 

3 – de 36 a 45 anos 5,0500 6,0250 

4 – de 46 a 55 anos 5,2574 5,7500 

5 – acima de 56 anos 4,5227 5,9318 

Base 
Instrumental 
Recompensas 

e 
oportunidades 

1 – até 25 anos  3,2500 

0,693 

1,7500 

0,848 

SINT/UNIFAL: 
1=2=3=4=5 

UNIFAL: 
1=2=3=4=5 

2 – de 26 a 35 anos 2,3971 2,5882 

3 – de 36 a 45 anos 2,9125 2,8125 

4 – de 46 a 55 anos 2,5515 2,9265 

5 – acima de 56 anos 3,0227 3,1591 

Base 
Instrumental  

 Linhas 
consistentes 
de atividades 

1 – até 25 anos  7,0000 

0,349 

7,0000 

0,564 

SINT/UNIFAL: 
1=2=3=4=5 

UNIFAL: 
1=2=3=4=5 

2 – de 26 a 35 anos 3,9706 5,0000 

3 – de 36 a 45 anos 4,0250 5,1500 

4 – de 46 a 55 anos 4,0441 5,1103 

5 – acima de 56 anos 4,6136 5,2045 

Base 
Instrumental 
Escassez de 
alternativas 

1 – até 25 anos  4,0000 

0,809 

4,0000 

08143 

SINT/UNIFAL: 
1=2=3=4=5 

UNIFAL: 
1=2=3=4=5 

2 – de 26 a 35 anos 3,5441 3,0588 

3 – de 36 a 45 anos 3,1625 4,6750 

4 – de 46 a 55 anos 3,1103 4,0809 

5 – acima de 56 anos 3,0909 4,2045 

As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Kruskall-Wallis.  
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Cabe destacar que o item referente à faixa etária de até 25 anos apresentou 

valores altos para todas as bases do comprometimento, mas não interferiu 
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estatisticamente nos resultados, o que pode ser explicado pelo baixo número de 

participantes nessa faixa etária. 

 

 EBACO versus estado civil 

 

Na TAB. 22 os valores do nível de significância foram superiores a 5%, o que 

implica não existirem evidências significativas de diferenças de médias quanto à 

variável estado civil na EBACO. 

 

TABELA 22 - Comprometimento versus estado civil 

Bases do EBACO 
 
 

Estado Civil  SINT/UNIFAL UNIFAL  

Escore P-valor Escore P-valor Conclusão 

Base Afetiva  
Internalização de 

valores e objetivos 

1 – Solteiro  5,1250 

0,677 

4,5972 

0,476 

SINT/UNIFAL: 
1=2=3=4 
UNIFAL: 
1=2=3=4 

2 – Casado 4,6017 5,1737 

3 – Divorciado 4,0000 4,2500 

4 – Viúvo 5,1667 5,4167 

Base Normativa  
Obrigação em 
permanecer 

1 – Solteiro  3,7222 

0,226 

3,6250 

0,347 

SINT/UNIFAL: 
1=2=3=4 
UNIFAL: 
1=2=3=4 

2 – Casado 3,4619 3,1059 

3 – Divorciado 1,7500 2,2500 

4 – Viúvo 4,1667 4,0833 

Base Normativa 
Obrigação pelo 
desempenho 

1 – Solteiro  5,8889 

0,092 

6,6389 

0,858 

SINT/UNIFAL: 
1=2=3=4 
UNIFAL: 
1=2=3=4 

2 – Casado 5,3941 6,5678 

3 – Divorciado 5,4167 6,5833 

4 – Viúvo 4,5833 6,5000 

Base Afiliativa 
Sentimento de 

fazer parte 

1 – Solteiro  4,6667 

0,880 

5,8056 

0,461 

SINT/UNIFAL
: 1=2=3=4 

UNIFAL: 
1=2=3=4 

2 – Casado 4,9280 5,9237 

3 – Divorciado 4,7500 5,5833 

4 – Viúvo 4,7500 6,5000 

Base Instrumental 
Recompensas e 
oportunidades 

1 – Solteiro  2,7222 

0,965 

2,8056 

0,345 

SINT/UNIFAL: 
1=2=3=4 

UNIFAL: 
1=2=3=4 

2 – Casado 2,6822 2,8517 

3 – Divorciado 2,6667 3,8333 

4 – Viúvo 2,3333 2,0000 

Base Instrumental  
 Linhas 

consistentes de 
atividades 

1 – Solteiro  4,2639 

0,482 

5,3056 

0,837 

SINT/UNIFAL: 
1=2=3=4 

UNIFAL: 
1=2=3=4 

2 – Casado 4,1653 5,0678 

3 – Divorciado 2,9167 5,4167 

4 – Viúvo 4,0000 5,0833 

Base Instrumental 
Escassez de 
alternativas 

1 – Solteiro  3,4167 

0,387 

4,2083 

0,705 

SINT/UNIFAL: 
1=2=3=4 

UNIFAL: 
1=2=3=4 

2 – Casado 3,2627 3,9746 

3 – Divorciado 2,0000 3,2500 

4 – Viúvo 2,4167 4,8333 

As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Kruskall-Wallis. 
Fonte: dados da pesquisa.  

 



 

 

 

90

 EBACO versus escolaridade 

 

A correlação do estudo do comprometimento em relação à escolaridade encontra-

se na TAB. 23.   

 

TABELA 23 - Comprometimento versus escolaridade 

Análise dos escores referentes às bases de comprometimento com sindicato por escolaridade 

Bases do EBACO 
 
 

Escolaridade 
Escolaridade  

SINT/UNIFAL UNIFAL  

Escor
e 

P-valor Escore P-valor Conclusão 

Base Afetiva  
Internalização de 

valores 
e objetivos 

1 - Ensino Médio  5,050 

0,735 

5,625 

0,286 

SINT/UNIFAL: 
1=2=3 

UNIFAL: 
1=2=3 

2 - Graduação 4,670 4,904 

3 - Pós-graduação 4,663 5,010 

Base Normativa  
Obrigação em 
permanecer 

1 - Ensino Médio  3,800 

0,164 

3,225 

0,821 

SINT/UNIFAL: 
1=2=3 

UNIFAL: 
1=2=3 

2 - Graduação 3,468 3,181 

3 - Pós-graduação 3,385 3,298 

Base Normativa 
Obrigação pelo 
desempenho 

1 - Ensino Médio  5,825 

0,182 

6,500 

0,691 

SINT/UNIFAL: 
1=2=3 

UNIFAL: 
1=2=3 

2 - Graduação 5,479 6,596 

3 - Pós-graduação 5,327 6,587 

Base Afiliativa 
Sentimento de fazer 

parte 

1 - Ensino Médio  5,600 

0,194 

6,125 

0,638 

SINT/UNIFAL: 
1=2=3 

UNIFAL: 
1=2=3 

2 - Graduação 4,745 5,809 

3 - Pós-graduação 4,779 6,000 

Base Instrumental 
Recompensas e 
oportunidades 

1 - Ensino Médio  3,475 

0,067 

3,675 

0,271 

SINT/UNIFAL: 
1=2=3 

UNIFAL: 
1=2=3 

2 - Graduação 2,590 2,771 

3 - Pós-graduação 2,529 2,664 

Base Instrumental  
 Linhas consistentes 

de atividades 

1 - Ensino Médio  4,925 

0,250 

5,725 

0,142 

SINT/UNIFAL: 
1=2=3 

UNIFAL: 
1=2=3 

2 - Graduação 4,069 4,862 

3 - Pós-graduação 3,952 5,394 

Base Instrumental 
Escassez de 
alternativas 

1 - Ensino Médio  3,625 

0,580 

4,525 

0,472 

SINT/UNIFAL: 
1=2=3 

UNIFAL: 
1=2=3 

2 - Graduação 3,255 4,112 

3 - Pós-graduação 3,000 3,693 

As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Kruskall-Wallis. 
Fonte: dados da pesquisa.  

 

Os achados da pesquisa de Mowday, Porter e Steers (1982) associam ao nível 

elevado de escolaridade mais expectativas do que a organização pode oferecer, 

existindo mais aspiração pessoal do indivíduo que fragilizar sua vinculação com a 

organização.  
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Os resultados permitem concluir que não há diferenças significativas de 

comprometimento entre os níveis de escolaridade (ensino médio, graduação e 

pós-graduação). 

 

O resultado mostra que, para as duas organizações focos de comprometimento 

(sindicato e universidade), os participantes com nível de escolaridade médio 

foram em maior número em todas as bases da EBACO. Esse dado reforça os 

achados de Leite (2007), que enfatiza que o comprometimento decresce com o 

aumento do nível de escolaridade, contudo, empregados com nível de 

escolaridade médio manifestam mais comprometimento em relação aos demais. 

 

 

4.10 Análise das correlações dos fatores de comprometimento 

 

A correlação mede o grau de associação linear entre as médias das pontuações 

observadas das variáveis. Essa técnica foi utilizada para identificar a relação entre 

as bases da EBACO aplicada ao sindicato e a universidade.  

 

Segundo Spiegel (1971), o coeficiente de correlação é um valor sem dimensões 

que varia no intervalo de -1 a +1, significando que quanto mais próximo desses 

extremos, maior é a relação linear entre as variáveis.  

 

Admitindo que haja correlação entre as bases da EBACO para os dois focos do 

comprometimento (TAB. 24), não foi objeto de análise a relação causa-efeito. 
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Teste de Correlação de Spearman – Bases da EBACO sindicato versus universidade  

 

Internalização 
de valores e 

objetivos 
(SINT/UNIFAL) 

Obrigação em 
permanecer  

(SINT/UNIFAL) 

Obrigação pelo 
desempenho  

(SINT/UNIFAL) 

Sentimento de 
fazer parte  

(SINT/UNIFAL) 

Recompensas e 
oportunidades  
(SINT/UNIFAL) 

Linhas 
consistentes 
de atividades  

(SINT/UNIFAL) 

Escassez de 
alternativas  

(SINT/UNIFAL) 

Internalização de 
valores e objetivos  

(UNIFAL-MG) 

Pearson 
Correlation 

0,258 0,136 0,031 0,242 0,072 0,441 0,039 

Sig. (2-tailed) 0,019 0,222 0,780 0,028 0,518 0,000 0,725 

Obrigação em 
permanecer 

(UNIFAL-MG) 

Pearson 
Correlation 

0,072 0,349 0,052 0,026 0,278 0,369 -0,058 

Sig. (2-tailed) 0,518 0,001 0,642 0,814 0,011 0,001 0,602 

Obrigação pelo 
desempenho 
(UNIFAL-MG) 

Pearson 
Correlation 

0,161 0,141 0,161 0,163 -0,129 0,304 -0,002 

Sig. (2-tailed) 0,147 0,204 0,147 0,142 0,246 0,005 0,988 

Sentimento de 
fazer parte 

(UNIFAL-MG) 

Pearson 
Correlation 

0,016 0,067 -0,051 0,055 -0,146 0,174 -0,217 

Sig. (2-tailed) 0,885 0,549 0,644 0,624 0,187 0,116 0,048 

Recompensas e 
oportunidades 
(UNIFAL-MG) 

Pearson 
Correlation 

0,129 0,306 0,245 0,117 0,519 0,081 0,335 

Sig. (2-tailed) 0,245 0,005 0,025 0,293 0,000 0,469 0,002 

Linhas 
consistentes de 

atividades 
(UNIFAL-MG) 

Pearson 
Correlation 

0,346 0,094 0,268 0,250 0,139 0,486 0,278 

Sig. (2-tailed) 0,001 0,396 0,014 0,022 0,211 0,000 0,011 

Escassez de 
alternativas 

(UNIFAL-MG) 

Pearson 
Correlation 

0,236 0,069 0,196 0,268 0,214 0,269 0,302 

Sig. (2-tailed) 0,031 0,534 0,075 0,014 0,052 0,014 0,006 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Fonte: dados da pesquisa. 

TABELA 24 -  Correlação das bases da EBACO 
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Depreende-se da TAB. 24 que as correlações entre os fatores e a base da 

EBACO obtiveram resultados pouco positivos na maioria das relações entre as 

bases. Este resultado é congruente com os encotrandos por Bastos e Costa 

(1998), e reforça a ideia que nem sempre o comprometimento dos indivíduos com 

o sindicato influencia negativamente o comprometimento com a organização. Pelo 

contrário a associações positivas demosntram que o aumento do 

comprometimento em algumas bases com o sindicato aumenta também o vínculo 

com a universidade conforme destacado em azul na tabela. 

 

Os valores mais altos foram encontrados para as relações das bases linhas 

consistentes de atividades com a base internalização de valores e objetivos, tanto 

do sindicato como da universidade. 

 

Esse resultado pode ser um indicativo de que, além dos participantes se 

identificarem com os objetivos da universidade, eles também sentem que 

precisam seguir as normas e regras para se manterem na universidade. 

Consequentemente, esse comportamento corrobora para que atitudes 

semelhantes sejam tomadas referentes ao sindicato. 

 

Já a correlações negativas mais significativas foram encontradas na base 

sentimento de fazer parte (UNIFAL-MG) com as bases recompensas e 

oportunidades (SINT/UNIFAL) e escassez de alternativas (SINT/UNIFAL), com 

respectivos coeficientes de Spearman -0,146 e -0,217 (destaque em vermelho na 

Tab. 24). 

 

O resultado demonstra que ao sentir-se parte do grupo na universidade menores 

serão o desejo dos pesquisados em deixar a sindicato, ainda que surja 

oportunidades de nova filiação. 

 

Serão apresentados os resultados das correlações individuas das bases do 

comprometimento com a univesidade com as bases do comprometimento com o 

sindicato: 
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 Internalização de valores e objetivos – Universidade 

 

Está base apresenta correlação positivas com todas as bases do 

comprometimento com o sindicado (TAB. 25). 

 

TABELA 25 – Base internalização de valores e objetivos e bases do sindicato 

Bases do Comprometimetno r Significância Gradação da Correlação 

Linhas consistentes de atividades 0,441 0,019 Correlação positiva moderada 

Internalização de valores 0,258 0,222 Correlação positiva fraca 

Sentimento de fazer parte 0,242 0,780 Correlação positiva fraca 

Obrigação em permanecer 0,136 0,028 Correlação positiva fraca 

Recompensas e oportunidades 0,072 0,518 Correlação positiva nula 

Escassez de alternativas 0,039 0,000 Correlação positiva nula 

Obrigação pelo desempenho 0,031 0,725 Correlação positiva nula 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Este resultado demonstra que mesmo se o comprometimento afetivo com a 

universidade for alto, o impacto será baixo no comprometimento com sindicato. 

Destacam-se a base linhas consistentes de atividades com correlações 

substâncias (intermédiaria), mas cabe o resultado apresentou diferenças 

significativas  com valor p 0,019. Já para as bases recompensas e oportunidades, 

escassez de alternativas e obrigação pelo desempenho apresenta correlação 

nulas. 

 

 

 Obrigação peo desempenho – Universidade 

 

Está base apresenta correlação positivas com todas as bases do 

comprometimento com o sindicado com excessão da base escassez de 

alternativas que demonstrou um valor de correlação negativa (TAB. 26). 
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TABELA 26 – Base obrigação em permanecer e bases do sindicato 

Bases do Comprometimetno r Significância Gradação da Correlação 

Linhas consistentes de atividades 0,369 0,001 Correlação positiva fraca 

Obrigação em permanecer 0,349 0,001 Correlação positiva fraca 

Recompensas e oportunidades 0,278 0,011 Correlação positiva nula 

Internalização de valores 0,072 0,518 Correlação positiva nula 

Escassez de alternativas 0,058 0,602 Correlação positiva nula 

Obrigação pelo desempenho 0,052 0,642 Correlação positiva nula 

Sentimento de fazer parte 0,026 0,814 Correlação positiva nula 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com a Calassificação proposta por Rodrigues (2010) as correlações da 

base obrigação em permanecer com a universidade correlaciona positivamente 

com as bases do sindicato. Sendo que, as bases linhas consistentes de 

atividades, obrigação em permanecer e recompensas e oportunidades as 

correlações foram fracas com diferenças significativas. 

 

Já em relação as bases internalizações de valores, escassez de alternativas, 

obrigação pelo desempenho não apresentaram diferenças significativas mas com 

correlações nulas. 

 

Este resultado associado ao resultado comprometimento pode ser um indicativo 

de que os pesquisados tem pouca obrigação moral com a universidade que pouco 

influencia no comprometimento com o sindicato. 

 

 Obrigação pelo desempenho – Universidade 

 

A TAB. 27 apresenta a correlações positivas entre a base do comprometimento 

obrigação pelo desempenho com a universidade e todas as bases do 

comprometimento com o sindicado com excessão da base escassez de 

alternativas que demonstrou um valor de correlação negativa. 
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TABELA 27 – Base obrigação pelo desempenho e bases do sindicato 

Bases do Comprometimetno r Significância Gradação da Correlação 

Linhas consistentes de atividades 0,304 0,005 Correlação positiva fraca 

Sentimento de fazer parte 0,163 0,142 Correlação positiva nula 

Internalização de valores 0,161 0,147 Correlação positiva nula 

Obrigação pelo desempenho 0,161 0,147 Correlação positiva nula 

Obrigação em permanecer 0,141 0,204 Correlação positiva nula 

Escassez de alternativas -0,002 0,988 Correlação negativa nula 

Recompensas e oportunidades -0,129 0,246 Correlação negativa nula 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As correlações da base obrigação pelo desempenho com a universidade 

apresenta correlações fraca com o sindicaro na base linhas consistentes de 

atividades e, com correlações positivas e nulas com as bases sentimento de fazer 

parte, internailiação de valores, obrigação pelo desempenho e obrigação em 

permanecer do comprometimento com sindicato. 

 

Já as correlações com as bases escassez de alternativas e recompensas de 

oportunidades foram negativas e nulas sem diferenças significativas, ou seja, a 

dedicação e busca por melhores resultados com a univerisdade dos pesquisados 

reduz o envolvimento calculativo, ou seja menor será a crença de que precisam 

permanecer no sindicato.  

 

 Sentimento de fazer parte – Universidade 

 

Está base foi a que apresentou mais correlações negativas com algumas bases 

do comprometimento com o sindicado (TAB. 28). 
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TABELA 28 – Base sentimento de fazer parte e bases do sindicato 

Bases do Comprometimetno R Significância Gradação da Correlação 

Linhas consistentes de atividades 0,174 0,116 Correlação positiva nula 

Obrigação em permanecer 0,067 0,549 Correlação positiva nula 

Sentimento de fazer parte 0,055 0,624 Correlação positiva nula 

Internalização de valores 0,016 0,885 Correlação positiva nula 

Obrigação pelo desempenho -0,051 0,644 Correlação negativa nula 

Recompensas e oportunidades -0,146 0,187 Correlação negativa nula 

Escassez de alternativas -0,217 0,048 Correlação negativa fraca 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A base sentimento de fazer parte com a universidade se correlaciona de forma 

positiva com as bases linhas consistente de atividades, obrigação em 

permanecer, sentimento de fazer parte e internalização de valores e objetivos. Já 

com as bases obrigação pelo desempenho, recompensas e oportunidades e 

escassez de alternativas a correlação foi negativa com valores de significância 

maior que 0,05. 

 

Com base na gradação de correlações de Rodrigues (2010), pode-se caracterizar 

as correlações com nulas para todas as bases, exceto para a base escassez de 

alternativas que apresentou um correlação negativa fraca.  

 

Considerando que o comprometimento nesta base foi acima para média com a 

universidade, pode inferir que os participantes sintam coesos e de bom 

relacionamento social com seus pares na universidade impacta pouco no 

envolvimento com o sindicato. Cabe destacar que o envolvimento afiliativo com a 

universidade é inversamente proporcional à crença de que possui escassez de 

alternativas de trabalho se deixar a organização. 
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 Recompensas e oportunidades – Universidade 

 

A TAB. 29 mostra que a base recompensas e oportunidades com a universidade 

as apresentou as correlações positivas com as bases do comprometimento com o 

sindicado. 

 

TABELA 29 – Base recompensas e oportunidades e bases do sindicato 

Bases do Comprometimetno r Significância Gradação da Correlação 

Recompensas e oportunidades 0,519 0,000 Correlação positiva moderada 

Escassez de alternativas 0,335 0,002 Correlação positiva fraca 

Obrigação em permanecer 0,306 0,005 Correlação positiva fraca 

Obrigação pelo desempenho 0,245 0,025 Correlação positiva nula 

Internalização de valores 0,129 0,245 Correlação positiva nula 

Sentimento de fazer parte 0,117 0,293 Correlação positiva nula 

Linhas consistentes de atividades 0,081 0,469 Correlação positiva nula 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A base Recompensas e oportunidades do envolvimento com a universidade se 

correlaciona de forma positiva com as bases do comprometimento com sindicato. 

Descata-se o resultado do comprometimento na base recompensas e 

oportunidades com valor de 0,519 e significância < 0,05 sendo considerada 

correlação intermediária. 

 

O resultado demonstra que a ação dos pesquisados ao empregar esforço extra 

em benefício da universidade para serem recompensados, impacta de forma 

positiva nas ações frente ao sindicato. 

 

 Linhas consistentes de Atividades – Universidade 

 

A base linhas consistentes de atividades do envolvimento com a universidade 

apresentou correlações positivas com as bases do comprometimento com o 

sindicado (TAB. 30). 
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TABELA 30 – Base linhas consistentes de atividades e bases do sindicato 

Bases do Comprometimetno r Significância Gradação da Correlação 
Linhas consistentes de atividades 0,486 0,000 Correlação positiva moderada 

Internalização de valores 0,346 0,001 Correlação positiva fraca 

Escassez de alternativas 0,278 0,011 Correlação positiva fraca 

Obrigação pelo desempenho 0,268 0,014 Correlação positiva fraca 

Sentimento de fazer parte 0,250 0,022 Correlação positiva fraca 

Recompensas e oportunidades 0,139 0,211 Correlação positiva nula 

Obrigação em permanecer 0,094 0,396 Correlação positiva nula 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O comprometimento com a universidade na base linhas consistente de atividades 

tem correlação positiva com as bases do comprometimento com sindicato. 

 

O resultado demonstra que os pesquisados ao seguir as regras impostas pela 

universidade, com o intuito de sempre manter envolvidos com a organização, 

adotam adotam a mesma postura de não transgressão das normas com o 

sindicato. O resultado, indica ainda que ao seguir as regras determinadas pelas 

organizações, os pesquisados internalizam os valores  e objetivos das mesmas. 

 

 Escassez de alternativas – Universidade 

 

O comprometimento com a universidade na base poucas altenartivas possui 

correlações positivas com as bases do comprometimento com o sindicado (TAB. 

31). 

 

TABELA 31: Base linhas consistente de atividades e bases do sindicato 

Bases do Comprometimetno r Significância Gradação da Correlação 

Escassez de alternativas 0,302 0,006 Correlação positiva fraca 

Linhas consistentes de atividades 0,269 0,014 Correlação positiva fraca 

Sentimento de fazer parte 0,268 0,014 Correlação positiva fraca 

Internalização de valores 0,236 0,031 Correlação positiva fraca 

Recompensas e oportunidades 0,214 0,052 Correlação positiva fraca 

Obrigação pelo desempenho 0,196 0,075 Correlação positiva nula 

Obrigação em permanecer 0,069 0,534 Correlação positiva nula 

Fonte: Dados da pesquisa 
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O resultado demonstra que o comprometimento com a universidade na base 

escassez de alternativas com as bases do comprometimento com o sindicato 

apresentou coreelações positivas fracas e nulas, e ainda, não foram observadas 

diferenças significativas, com excessão a base escassez de alternativas do 

envolvimento com o sindicato. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa teve como objetivo identificar os níveis de comprometimento dos 

servidores técnicos administrativos de uma universidade federal com a instituição 

e com o sindicato ao qual estão vinculados, possibilitando análise comparativa 

considerando-se os dois focos de comprometimento: organização empregadora e 

sindical. 

 

O presente trabalho adotou como referência a literatura que estuda as teorias que 

tratam do comprometimento organizacional, principalmente aquelas relativas às 

bases  e a multidimensionalidade do comprometimento, e do comprometimento 

com organizações sindicais (BASTOS, 1993; BASTOS E COSTA, 1998; 

MEDEIROS, 2003).  

 

O mapeamento dos níveis de comprometimento dos servidores técnicos 

administrativos com a Universidade Federal de Alfenas e com o sindicato (SINT-

UNIFAL) estabelecido como objetivo específico,  foi alcançado com a utilização da 

EBACO de Medeiros (2003). 

 

Os resultados sugerem que os pesquisados apresentaram níveis mais alto de 

comprometimento com a universidade em relação ao sindicato nas ‘bases afetiva’, 

‘obrigação pelo desempenho’, ‘linha consistente de atividade’, ‘afiliação, 

recompensas e oportunidades’ e ‘escassez de alternativas’.  

 

Já para na ‘base obrigação em permanecer’, o comprometimento com o sindicato 

apresentou um valor superior ao comprometimento com a universidade, embora 

para ambas as organizações o resultado foi de comprometimento abaixo da 

média e baixo comprometimento respectivamente. Portanto, pode-se inferir que 

os pesquisados não tem  intenção em deixar a universidade devido a idade e 

estabilidade do serviço publico. Já os associados podem buscar outra experiência 

de associação, caso o sindicato não atenda suas expectativas. 
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Com relação à analise bivariada do comprometimento com as variáveis 

demográficas: faixa etária, estado civil e escolaridade foi adotado o teste não 

paramétrico de Kruskall-Wallis e o resultado não apontou diferenças significativas 

do comprometimento para as variáveis demográficas. 

 

Já para a variável gênero, foi aplicado o teste de Mann-Whitney pois esta variável  

possui somente duas categorias (masculino e feminino). O resultado apontou um 

comprometimento maior dos homens com o sindicato na base obrigação em 

permanecer e, um comprometimento maior das mulheres com a universidade na 

base escassez de alternativas. 

 

Nota-se que os homens demonstram uma preocupação moral em deixar o 

sindicato, maior do que as mulheres. Já em relação a universidade o 

comportamento é inverso, as mulheres pensam mais antes deixarem a 

universidade. 

 

A analise da correlação foi  utilizada para identificar a relação entre as bases da 

EBACO aplicada ao sindicato e a universidade, e o resultado geral apresentou 

correlações fracas positivas para a maioria das bases, indicando que o 

comprometimento dos indivíduos com a organização empregadora nem sempre 

influencia negativamente o comprometimento com o sindicato.  

 

O diagnóstico do nível de comprometimento resultado desta pesquisa pode 

contribuir para as organizações pesquisadas, pois, a partir deste estudo, tanto o 

sindicato quanto a universidade poderão implementar ações e políticas de gestão 

de pessoas que visam a maximizar o comprometimento e, consequentemente, os 

resultados pretendidos pelas organizações. 
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Apesar de ter sido um estudo bem estruturado e detalhado, fica registrada a 

necessidade de que esse tipo de pesquisa seja realizado e desenvolvido em 

outras organizações empregadoras e sindicais do mesmo segmento ou setor da 

economia, para verificar se os dados alcançados neste estudo são típicos apenas 

das organizações pesquisadas, pois esta pesquisa  foi desenvolvida em um 

sindicato com poucos associados, envolvendo somente um limitado grupo de 

respondentes, impossibilitando análises, generalizações e conclusões mais 

profundas. 

 

Em decorrência de poucas pesquisas tendo como foco o sindicato, é 

recomendável uma complementação deste estudo com pesquisas qualitativas, o 

que permitiria uma investigação em conjunto dos aspectos qualitativos e 

quantitativos, contribuindo para melhor compreensão dos resultados aqui obtidos. 

 

Enfim, trata-se de uma pesquisa que merece continuidade, levando ao 

amadurecimento contínuo, inclusive para aceitar e até solicitar crítica rigorosa, 

que muito pode enriquecer a discussão acadêmica. 
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APÊNDICES 

 

 

Apêndice  A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa 
de dissertação de Mestrado Profissional em Administração das Faculdades 
Integradas de Pedro Leopoldo que tem como tema: “Comprometimento dos 
servidores técnicos administrativos de uma universidade federal: estudo 
comparativo de casos do comprometimento com a instituição e com o sindicato”, 
sob a orientação da Professora Dra. Ester Eliane Jeunon. 

Você foi selecionado(a) devido ao fato de ser servidor ativo na 
Universidade Federal de Alfenas e estar associado ao Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação Pública Federal de Terceiro Grau de Alfenas 
(SINT/UNIFAL). Sua participação não é obrigatória e a qualquer momento você 
pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 
qualquer prejuízo em sua relação com o pesquisador, com a UNIFAL-MG ou com 
SINT/UNIFAL.  

O objetivo da pesquisa é identificar os níveis de comprometimento dos 
servidores técnicos administrativos da Universidade Federal de Alfenas com a 
instituição e com o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública Federal do 
3º grau em Alfenas (SINT/UNIFAL). 

A pesquisa não indica riscos aos participantes e as informações obtidas 
serão confidenciais, garantindo sigilo de sua participação, que responderá a uma 
Escala de Bases do Comprometimento. Este estudo poderá gerar subsídios à 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UNIFAL-MG e ao SINT/UNIFAL no sentido 
de maximizar o comprometimento dos servidores com as instituições envolvidas. 

Você receberá uma cópia deste termo no qual constam o telefone e o 
endereço do pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre a pesquisa e 
sua participação, a qualquer momento. 

 

Alexssandro Ramos da Cruz 

 

Rua Treze de Maio, 890, Centro – Alfenas – MG. CEP 37130-000 – Telefones: 
035.3299-1438 – 35.8706-9266 – 35.9110-5142. 

e-mails: alexssandro.cruz@unifal-mg.edu.br; alexssandroramos@yahoo.com.br 

 
Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa e concordo em participar. 

 

Sujeito da pesquisa (ou responsável). 
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Apêndice B - Perfil sociodemográfico dos participantes 

 

 

1) Gênero: 
 

(     ) Masculino 
 

(     ) Feminino  

 

2) Ano do Nascimento: 

 

3) Estado Civil: 

 

(    ) Solteiro (a) 
 

(     ) Casado (a) 
 

(    ) Divorciado (a) 

(    ) Viúvo (a) (     ) Outros  
 

4) Escolaridade: 
 

(    ) Ensino Médio 
 

(     ) Graduação 
 

(    ) Pós-graduação 
 

5) Números de Filhos 
 

(    ) 0 ou 1 
 

(     ) 2 ou 3 
 

(    ) +3 
 

6) Tempo em que está trabalhando na UNIFAL-MG:  
 

7) Tempo em que está associado ao SINT/UNIFAL: 
 

8) A UNIFAL-MG é seu primeiro emprego:   (     ) Sim     (     ) Não. 
 

9) O SINT/UNIFAL é sua primeira experiência de sindicalização: (    ) Sim    (    ) Não. 
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Anexo A - Aprovação Ética – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética 
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Anexo B - Escala de Base do Comprometimento Organizacional – EBACO 

 

 Utilize a escala progressiva abaixo – que varia de 1 a 7 – para expressar 

sua opinião respondendo às afirmativas. Informamos que não existem respostas 

certas ou erradas, o importante é que você responda com sinceridade. 

 

 

Escala de Base de Comprometimento Organizacional – Modificada - continua 
N

o
. Afirmativa Nota 

1 Desde que me juntei ao sindicato, meus valores pessoais e os do sindicato têm se 
tornado mais similares. 

 

2 A razão de eu preferir este sindicato em relação a outros é por causa do que ele 
simboliza e de seus valores. 

 

3 Eu me identifico com a filosofia deste sindicato.  
4 Eu acredito nos valores e objetivos deste sindicato.  
5 Eu não deixaria o sindicato agora, porque tenho obrigação moral com as pessoas 

daqui. 
 

6 Mesmo se fosse vantagem para mim, sinto que não seria certo deixar o sindicato 
agora. 

 

7 Eu me sentiria culpado se deixasse o sindicato agora.  
8 Acredito que não seria certo deixar o sindicato, porque tenho obrigação moral de 

permanecer aqui. 
 

9 Todo sindicalizado deve buscar atingir os objetivos do sindicato.  
10 Eu tenho obrigação em colaborar com as questões discutidas pelo sindicato.  
11 O bom sindicalizado deve se esforçar para que o sindicato tenha melhores resultados 

possíveis. 
 

12 O sindicalizado tem obrigação de sempre cumprir com seu dever como associado.  
13 Neste sindicato, eu sinto que faço parte do grupo de associados.  
14 Sou reconhecido por todos no sindicato como um membro do grupo.  
15 Sinto que meus colegas me consideram membro associado.  
16 Fazer parte do grupo é o que me leva a lutar por este sindicato.  
17 Se eu já não tivesse dado tanto de mim neste sindicato, eu poderia considerar 

associar-me a outro sindicato. 
 

18 A menos que eu seja recompensado de alguma maneira, eu não vejo razões para 
despender esforços extras em benefício deste sindicato. 

 

19 Minha visão pessoal sobre o sindicato é diferente daquela que eu expresso 
publicamente. 

 

20 Apesar dos esforços que já realizei, não vejo oportunidades para mim neste sindicato.  
21 Procuro não transgredir as regras aqui, pois assim manterei associado.  
22 Na situação atual, ficar com o sindicato é, na, realidade tanto uma necessidade 

quanto um desejo. 
 

23 Para conseguir ser recompensado no sindicato, é necessário expressar atitude certa.  
24 Farei sempre o possível para me manter neste sindicato.  
25 Se eu decidisse deixar o sindicato agora, minha vida ficaria muito desestruturada.  
26 Eu acho que teria poucas alternativas de associação se deixasse este sindicato.  
27 Uma das consequências negativas de deixar o sindicato seria a escassez de 

alternativas imediatas de associação. 
 

28 Não deixaria este vínculo agora devido à falta de oportunidade de associação em 
outro sindicato. 

 

Discordo 
totalmente 

1 

Discordo 
muito 

2 

Discordo 
pouco 

3 

Não 
concordo 

nem 
4 

Concordo 
pouco 

5 

Discordo 
muito 

6 

Concordo 
totalmente 

7 
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Escala de Base de Comprometimento Organizacional – Modificada - conclui 
N

o
. Afirmativa Nota 

29 Desde que me juntei à UNIFAL-MG, meus valores pessoais e os da universidade têm 
se tornado mais similares. 

 

30 A razão de eu preferir UNIFAL-MG em relação a outras é por causa do que ela 
simboliza, de seus valores. 

 

31 Eu me identifico com a filosofia desta universidade.  
32 Eu acredito nos valores e objetivos da UNIFAL-MG.  
33 Eu não deixaria a UNIFAL-MG agora, porque tenho obrigação moral com as pessoas 

daqui. 
 

34 Mesmo se fosse vantagem para mim, eu sinto que não seria certo deixar a 
universidade agora. 

 

35 Eu me sentiria culpado se deixasse a UNIFAL-MG agora.  
36 Acredito que não seria certo deixar a UNIFAL-MG, porque tenho obrigação moral em 

permanecer aqui. 
 

37 Todo servidor deve buscar atingir os objetivos da UNIFAL-MG.  
38 Eu tenho obrigação em desempenhar bem minha função na UNIFAL-MG.  
39 O bom servidor deve se esforçar para que a universidade tenha melhores resultados 

possíveis. 
 

40 O servidor tem obrigação de sempre cumprir suas tarefas.  
41 Nesta universidade, eu sinto que faço parte do grupo.  
42 Sou reconhecido por todos na UNIFAL-MG como um membro do grupo.  
43 Sinto que meus colegas me consideram membro da equipe de trabalho.  
44 Fazer parte do grupo é o que me leva a lutar por esta universidade.  
45 Se eu já não tivesse dado tanto de mim nesta universidade, eu poderia considerar 

trabalhar em outro lugar. 
 

46 A menos que eu seja recompensado de alguma maneira, eu não vejo razões para 
despender esforços extras em benefício desta universidade. 

 

47 Minha visão pessoal sobre a UNIFAL-MG é diferente daquela que eu expresso 
publicamente. 

 

48 Apesar dos esforços que já realizei, não vejo oportunidades para mim nesta 
universidade. 

 

49 Procuro não transgredir as regras aqui, pois assim manterei meu cargo.  
50 Na situação atual, ficar com a universidade é, na realidade, uma necessidade tanto 

quanto desejo. 
 

51 Para conseguir ser recompensado aqui é necessário expressar a atitude certa.  
52 Farei sempre o possível em meu trabalho para me manter neste cargo.  
53 Se eu decidisse deixar a UNIFAL-MG agora, minha vida ficaria bastante 

desestruturada. 
 

54 Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse esta universidade.  
55 Uma das consequências negativas de deixar a Universidade seria a escassez de 

alternativas imediatas de emprego. 
 

56 Não deixaria este emprego agora devido à falta de oportunidade de trabalho.  
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Anexo C - Carta de aceite da universidade para realização da pesquisa 
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Anexo D - Carta de aceite do sindicato para realização da pesquisa 

 

 


