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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar o comprometimento afetivo do funcionário público 

e sua relação com o engajamento no trabalho a partir da percepção de funcionários e gestores. 

A pesquisa, de cunho qualitativo e com resultados exploratórios e descritivos, foi realizada com 

base em uma revisão bibliográfica, para melhor compreender a (in)definição dos constructos 

comprometimento e engajamento, uma pesquisa documental, analisando os relatórios 

gerenciais da organização e uma pesquisa de campo, através da realização de estudo de caso 

em uma empresa estatal do setor elétrico. Os dados foram coletados por meio de entrevistas 

semiestruturadas e tratados por categorização e análise de conteúdo, estabelecendo relações 

positivas e negativas entre as respostas dos entrevistados e a percepção de comprometimento e 

engajamento do funcionário público. Os resultados demonstraram a complexidade do assunto, 

com percepções divergentes entre funcionários e gestores. Os gestores perceberam mais fatores 

positivos relacionados ao comprometimento e engajamento do que o próprio funcionário, sendo 

o comprometimento uma condição necessária, porém não suficiente, para que o engajamento 

se desenvolva. Conclui-se que o funcionário público no universo pesquisado não está satisfeito 

com algumas características organizacionais e com a política de RH, porém, ainda assim, não 

pretende deixar a organização, levando em consideração características com as quais ele está 

muito satisfeito, como benefícios, ambiente de trabalho e qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Comprometimento afetivo. Engajamento. Funcionário público. 

  



ABSTRACT 

 

This research aimed to investigate the affective commitment of the public employee and its 

relationship to the engagement at work from the perception of employees and managers. The 

research, whose nature was qualitative and whose results were exploratory and descriptive, was 

conducted through the combination of a literature review to better understand the (in)definition 

of the constructs commitment and engagement, a documentary research, analyzing the 

organization's management reports and a field research by conducting a case study in a state 

electrical company. The data were collected through semi-structured interviews and treated by 

categorization and content analysis, establishing positive and negative relations between 

respondents' responses and the perception of commitment of the public employee. The results 

demonstrated the complexity of the subject, with divergent perceptions between employees and 

managers. Managers perceived more positive factors related to commitment and engagement 

than the employee itself, with commitment being a necessary but not sufficient condition for 

the development of engagement. It is concluded that the public employee in the universe 

researched is not satisfied with some organizational characteristics and HR policy, however, he 

still does not intend to leave the organization, taking into account characteristics with which he 

is very satisfied, such as benefits, work environment and life quality. 

 

Keywords: Affective commitment. Engagement. Public employee. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O mundo do trabalho tem passado por mudanças em um curto espaço de tempo, como 

a crescente competitividade e a exigência de uma prestação de serviços de qualidade, não 

estando o serviço público imune a elas (RODRIGUES; BASTOS; GONDIM, 2013).  

O serviço público pode ser prestado pela Administração Pública direta: composta por 

municípios, Distrito Federal, Estados e União; ou pela Administração Pública indireta: 

composta por fundações, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista.  

No Brasil, existe um grande número de empresas estatais federais, que podem ser 

empresas públicas ou sociedades de economia mista. As primeiras se caracterizam por serem 

de capital público em sua totalidade, enquanto que as segundas se caracterizam por possuírem 

tanto capital público quanto privado, mas com participação majoritária do Estado. 

 As empresas estatais se transformaram principalmente na década de 1990, quando se 

iniciou a Reforma do Aparelho do Estado, reforma gerencial suportada principalmente pela 

Constituição Brasileira de 1988, que estabeleceu os princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência na Administração Pública. Segundo Costa (2010), a 

reforma gerencial resgatou princípios como a administração por objetivos, a ideia de 

responsabilidade pelo cumprimento de metas e o alinhamento das decisões com o interesse 

público, democratizando a gestão.  

Rodrigues, Bastos e Gondim (2013) detalham, especificamente, as mudanças que vêm 

ocorrendo na Administração Pública, como o aumento da participação dos cidadãos na política, 

exigindo transparência e qualidade nos serviços, além da tendência a diminuir a burocracia, por 

ser incompatível com a necessidade de inovação, flexibilidade e desenvolvimento. As 

mudanças e a evolução da gestão pública vêm sendo acompanhadas do desenvolvimento e da 

melhor qualificação do funcionário público. Este tem sido cada vez mais exigido, tanto 

internamente pelas suas lideranças, como pela sociedade. A gestão de pessoas tornou-se, dessa 

forma, um tema estratégico na Administração Pública. 

 As empresas estatais ainda sofrem críticas, e os funcionários públicos enfrentam 

diversos obstáculos durante sua carreira. Segundo Zauderer e Zaplin (2015), leis de contratação 

ultrapassadas, cortes generalizados, férias coletivas, redução de jornada, congelamento de 

salários, problemas orçamentários e períodos de greve alimentam desconfianças nos 

funcionários públicos, demonstrando a inerente ineficiência e ineficácia da gestão praticada. 

Sob essas condições, é natural que muitos funcionários procurem outras opções, como 
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aposentadoria, outro concurso público, ou simplesmente trabalhem o mínimo necessário e 

procurem a autorrealização fora do contexto do trabalho. 

 Com a necessidade de evolução do desempenho das empresas públicas e de economia 

mista, os estudos referentes ao comportamento dos funcionários públicos em relação ao seu 

trabalho e à sua organização, incluindo os que tratam de comprometimento, entrincheiramento 

e engajamento, se tornam cada vez mais frequentes. Segundo Guest (2011), ainda são 

necessárias pesquisas que possam esclarecer e definir conceitos nesse sentido, além da 

necessidade de dar mais atenção à perspectiva e ao comportamento do funcionário, de 

forma a compreender a relação entre gestão dos recursos humanos e desempenho, sem 

que a voz do funcionário seja negligenciada no processo. 

 

1.1 SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

 Gestão de Pessoas é um tema que tem evoluído no campo da Administração, sendo 

bastante dinâmico e representando uma fonte de conhecimento. Segundo Rodrigues, Bastos e 

Gondim (2013), as organizações possuem uma natureza complexa, que engloba diferentes 

estruturas, funções, culturas e políticas, características percebidas e interpretadas de uma 

maneira diferente por cada funcionário, o que determinará o tipo de vínculo do funcionário com 

a organização.  

 O Brasil tem uma política forte de manter empresas de setores estratégicos sob o 

controle do Estado e justamente nesse segmento, em que estão presentes os funcionários 

públicos, com suas particularidades em relação ao comprometimento com as instituições em 

que trabalham. Assim, para obter melhores resultados, a Administração Pública vem buscando 

compreender melhor alguns fenômenos do comportamento organizacional e adequá-los às 

práticas de gestão de pessoas, visando responder aos anseios da sociedade.  

Em seu artigo Comprometimento, entrincheiramento e regulação emocional em 

trabalhadores do serviço público, Rodrigues, Bastos e Gondim (2013) destacam a importância 

do tema para o desempenho organizacional e a qualidade de produtos e/ou serviços, além do 

interesse tanto nacional quanto internacional sobre o tema. De acordo com a literatura 

(MOWDAY; PORTER; STEERS, 1982; MEYER; ALLEN, 1991; CARSON; BEDEIAN, 

1994; ROWE; BASTOS; PINHO, 2011; CAMPOS et al., 2009; RODRIGUES; BASTOS; 

GONDIM, 2013), o comprometimento organizacional pode ser entendido a partir de três 

dimensões: comprometimento instrumental, comprometimento normativo e comprometimento 
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afetivo. Este último atualmente vem sendo relacionado ao chamado engajamento com o 

trabalho.  

Diante desse cenário, propõe-se a seguinte questão de pesquisa: “Como se dá o 

comprometimento afetivo do funcionário público, no nível do seu engajamento com o trabalho, 

a partir da percepção de funcionários e gestores?”. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Para responder à pergunta de pesquisa, foram delineados o objetivo geral e os objetivos 

específicos. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Investigar o comprometimento afetivo dos funcionários públicos e o engajamento no 

trabalho em uma empresa estatal do setor elétrico, a partir da percepção de funcionários e 

gestores. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar os tipos de comprometimento apregoados pela literatura. 

b) Comparar a percepção que gestores e funcionários têm do comprometimento afetivo 

apresentado pelo funcionário público no campo a ser estudado. 

c) Analisar a relação entre engajamento com o trabalho e comprometimento afetivo no 

campo a ser estudado, a partir das percepções de funcionários e gestores. 

 

1.3 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO E JUSTIFICATIVA 

 

 Esta pesquisa pretende contribuir para um melhor entendimento sobre a relação afetiva 

do funcionário com o seu trabalho e do seu comprometimento afetivo em uma empresa estatal 

brasileira, principalmente em um momento no qual se discutem possíveis privatizações por 

algumas esferas políticas. Na perspectiva do funcionário, é importante entender como reduzir 

as chances de demissão, enquanto que, para a organização, é importante entender como reter 

funcionários talentosos (ZATZICK; DEERY; IVERSON, 2015).  
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Segundo Khasawneh, Omari e Abu-Tineh (2012), o comprometimento organizacional 

tem sido foco de pesquisas por décadas, graças ao seu impacto no desempenho do indivíduo e 

da organização. Compreender os fenômenos relacionados ao comprometimento organizacional 

é importante para que as organizações possam desenvolver metodologias em sistema de gestão, 

levando em consideração o impacto da cooperação ou não dos funcionários. Essas metodologias 

precisam contar com o apoio das lideranças e a conscientização dos funcionários, para serem 

corretamente implementadas.  

Para a Academia, os conceitos relacionados a comprometimento organizacional e 

engajamento ainda se encontram em construção. A diversidade de definições e de modelos 

teóricos gera a fragmentação e a repetição de conceitos, que se confundem (MERCURIO, 

2015). Dessa forma, estudos que possam validar ou questionar as teorias já difundidas na 

literatura são importantes para o esclarecimento do que é comprometimento e explicar seus 

componentes. 

 A escolha do constructo comprometimento, por exemplo, em detrimento do constructo 

satisfação no trabalho, bastante difundido no meio acadêmico e profissional, é feita por ser um 

melhor preditor de rotatividade, além de ser um processo mais estável, desenvolvendo-se de 

forma mais lenta e constante, sem que aspectos transitórios influenciem fortemente sua relação 

com a organização (COSTA; BASTOS, 2013). Além disso, o comprometimento organizacional 

é importante pela sua relação com indicadores organizacionais como absenteísmo, turnover, 

produtividade, satisfação no trabalho e stress (KHASAWNEH; OMARI; ABU-TINEH, 2012).  

Além do comprometimento, o constructo engajamento tem merecido cada vez mais 

atenção na área de Gestão Estratégica de Pessoas, pois as organizações acreditam que 

funcionários engajados são uma vantagem competitiva e têm grande influência nos resultados 

da organização, no desempenho e no seu próprio processo de aprendizagem (ELDOR, 2016). 

Portanto, a partir da melhor compreensão do engajamento e do comprometimento do 

funcionário com o trabalho e com a organização, poderão ser desenvolvidos modelos de gestão 

mais aderentes ao ambiente organizacional e à natureza de seus propósitos. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO  

 

 Existem diversos estudos sobre comprometimento de forma global, ou de seus 

componentes em separado, mas este estudo privilegiou o componente afetivo do 

comprometimento. Dessa forma, o estudo pretendeu analisar, com base nos tipos de 

comprometimento apregoados pela literatura, a percepção de gestores e funcionários quanto ao 
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comprometimento em empresas estatais, mais especificamente em relação ao 

comprometimento afetivo e ao engajamento do funcionário. A pesquisa foi realizada em uma 

empresa do setor de geração e transmissão de energia, com sede e operação no Estado do Rio 

de Janeiro, pelo fato de o pesquisador ser funcionário ativo da organização, o que lhe facilitou 

o acesso às informações.  

 O período escolhido para análise documental foi de 2011 a 2015, pelas seguintes razões: 

a) 2011 foi ano em que a empresa publicou a primeira Pesquisa de Clima no Relatório 

de Sustentabilidade, elaborada pelo seu Comitê de Sustentabilidade Empresarial nos 

moldes do Global Reporting Initiative (GRI), o que permite uma análise da Gestão 

de Pessoas praticada; 

b) 2015 foi o ano limite para que os dados pudessem ser acessados e analisados para 

este estudo, uma vez que as Pesquisas de Clima são realizadas a cada dois anos, 

sendo a próxima referente ao ano de 2017. 

 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

 O primeiro capítulo apresenta uma introdução ao tema e uma contextualização, e foi 

estratificado nas seguintes seções: situação problema, objetivo geral e objetivos específicos da 

pesquisa, delimitação do estudo e sua relevância.  

 O segundo capítulo apresenta o referencial teórico que serve como base para a análise 

dos dados da pesquisa. Esse capítulo é estruturado em quatro conceitos principais: gestão 

estratégica de pessoas, que visa contextualizar o tema e sua importância; comprometimento, 

que visa conceituar os tipos de comprometimento; comprometimento afetivo, com a intenção 

de analisar este conceito com maiores detalhes; e engajamento, que permitirá interligar os 

conceitos de comprometimento com o engajamento e seu efeito na organização.  

 O terceiro capítulo disserta sobre a metodologia de trabalho a ser utilizada para 

responder as questões da pesquisa. Neste capítulo são detalhadas as características da pesquisa 

como: tipo de pesquisa, tanto quanto aos meios como quanto aos fins; universo e amostra, 

principalmente se esta será probabilística ou não probabilística; método e instrumento para 

levantamento de dados; critérios para análise dos resultados; o instrumento de coleta de 

informações e modos de aplicação, critérios para tratamento e análise dos resultados 

encontrados; e limitações da pesquisa.  
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 No quarto e quinto capítulos são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa. 

Nesses capítulos faz-se uma introdução sobre os aspectos gerais, aderência ao planejamento e 

dificuldades encontradas, para então descrever os resultados encontrados concomitantemente 

com uma análise fundamentada na revisão da literatura.  

 O sexto capítulo conclui o estudo, sintetizando os resultados encontrados e discutidos 

no capítulo anterior e respondendo a questão da pesquisa, desta vez com a colaboração do autor 

após a construção dos conceitos e a análise dos resultados. Após a conclusão, são mencionadas 

as limitações da pesquisa e são sugeridos trabalhos futuros que não puderam ser realizados por 

limitações e que possivelmente contribuiriam para a criação de conhecimento. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 A revisão da literatura tem por objetivo fornecer fundamentação teórica para o 

desenvolvimento da pesquisa, através da definição de conceitos, da evolução histórica do tema, 

da contraposição de pesquisas anteriores, permitindo uma análise científica dos resultados 

obtidos. O conteúdo deste capítulo é resultado de levantamento bibliográfico realizado nas 

bases Scopus, ISI Web of Science e Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL), além de 

artigos indicados por especialistas da área. 

 

2.1 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA 

 

 Em levantamento de dados realizado no dia 24 de março de 2016, na base Scopus e na 

base ISI Web of Science, sem restrição quanto à data de publicação e utilizando os termos 

“organizational commitment” AND “affective” no campo de pesquisa onde são considerados 

título, resumo e palavras-chave dos artigos, foram encontrados 858 e 812 artigos, 

respectivamente. Para filtrar os resultados, foram estabelecidas duas categorias: dez artigos 

mais citados dentre o total de artigos, e dez artigos mais citados entre 2012 e 2016, considerando 

ambas as bases e excluindo as duplicidades. A análise dos artigos foi realizada inicialmente 

através da leitura dos títulos, resumos, palavras-chave e conclusões. Dos 20 artigos 

selecionados, nove foram lidos integralmente, pois eram mais aderentes ao tema da pesquisa, 

conforme demonstra o quadro 1. 

 

Quadro 1 – Artigos sobre Comprometimento nas base Scopus e Web of Science 

Autor Artigo Periódico 

Meyer, Allen e Smith 

(1993) 

Commitment to organizations and occupations Journal of Applied 

Psychology 

Meyer et al. (2002) Affective, continuance, and normative 

commitment to the organization 

Journal of Vocational 

Behavior 

Allen e Meyer (1996) Affective, continuance, and normative 

commitment to the organization 

Journal of Vocational 

Behavior 

Huang, You, Tsai 

(2012) 

A multidimensional analysis of ethical climate, 

job satisfaction, organizational commitment, 

and organizational citizenship behaviors 

Nursing Ethics 

Leroy, Palanski, 

Simons (2012) 

Authentic leadership and behavioral integrity 

as drivers of follower commitment and 

performance. 

Journal of Business 

Ethics 
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Meyer, Stanley e 

Parfyonova (2012) 

Employee commitment in context: The nature 

and implication of commitment profiles 

Journal of Vocational 

Behavior 

Zhu et al. (2013) Revisiting the mediating role of trust in 

transformational leadership effects: Do 

different types of trust make a difference? 

The Leadership 

Quarterly 

Barraud-Didier, 

Henninger e Akremi 

(2012) 

The relationship between members’ Trust and 

participation in the governance of 

cooperatives: The role of organizational 

commitment 

International Food 

and Agribusiness 

Management Review 

Jiang et al. (2012) When and how is job embeddedness predictive 

of turnover? A meta-analytic investigation 

Journal of Applied 

Psychology 

Fonte: O autor (2017). 

 

 No dia 21 de julho, em pesquisa realizada na base ISI Web of Science utilizando o termo 

“work engagement” no campo de pesquisa que considera título, resumo e palavras-chave, sem 

restrição de data de publicação, mas restringindo os artigos àqueles da categoria 

“management”, foram encontrados 344 artigos. Para filtrar os resultados, foi estabelecido o 

critério de maior número de citações e então realizada a leitura dos títulos, resumos e palavras-

chave dos 50 artigos mais citados para avaliar aqueles cujo conteúdo era aderente ao objeto da 

pesquisa. Dentre estes 50 artigos, 16 tiveram sua introdução e conclusão lidas, selecionando-se 

os quatro artigos com maior significância para o tema em questão, conforme demonstrado no 

quadro 2. 

 

Quadro 2 – Artigos sobre Engajamento base Web of Science 

Autor Artigo Periódico 

Mauno, Kinnunen e 

Ruokolainen (2007) 

Job demands and resources as 

antecedents of work engagement: A 

longitudinal study 

Journal of Vocational 

Behavior 

Bakker et al. (2007) Job resources boost work engagement, 

particularly when job demands are high 
Journal of Educational 

Psychology 

Schaufeli e Bakker (2004) Job demands, job resources, and their 

relationship with burnout and 

engagement: A multi-sample study 

Journal of 

Organizational Behavior 

Halbesleben e Wheeler 

(2008) 

The relative roles of engagement and 

embeddedness in predicting job 

performance and intention to leave 

Work & Stress 

Fonte: O autor (2017). 

 

 Com o objetivo de aprofundar a pesquisa e analisar artigos nacionais, foram realizadas 

três consultas à base SPELL. A primeira foi realizada no período entre nove de julho e 13 de 

julho de 2016, sem restrição para a data de publicação e pesquisando os artigos cujo termo 

“comprometimento organizacional” está presente no título. Foram encontrados 62 artigos e, 
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após análise dos títulos, resumos e palavras-chave, cinco artigos tiveram o seu conteúdo lido 

integralmente. A segunda pesquisa foi realizada em 12 de outubro de 2016, sem restrição para 

a data de publicação e pesquisando os artigos cujo termo “entrincheiramento” está presente no 

resumo. Foram encontrados 16 artigos e, após análise dos títulos, resumos e palavras-chave, 

três artigos tiveram o seu conteúdo lido integralmente. A terceira pesquisa foi realizada em 14 

de outubro de 2016, sem restrição para a data de publicação e pesquisando os artigos cujos 

termos “comprometimento” e “empresas estatais” estavam presentes no título. Foram 

encontrados seis artigos e, após análise dos títulos, resumos e palavras-chave, três artigos 

tiveram o seu conteúdo lido integralmente. O resultado das pesquisas na base Scientific 

Periodicals Electronic Library (SPELL) é resumido no quadro 3. 

 

Quadro 3 – Artigos sobre comprometimento encontrados na base SPELL 

Autor Artigo Periódico 

Oliveira et al. (2014) Comprometimento organizacional e regime 

de remuneração: estudo em uma carreira 

pública de Auditoria Fiscal 

Revista de 

Administração 

Mackenzie 

Cardozo et al. (2015) Comprometimento organizacional e gestão 

de bens materiais e patrimoniais em um 

empreendimento econômico solidário: um 

estudo em uma cooperativa de reciclagem 

Revista de 

Administração 

Mackenzie 

Vargas, Birrer e Minello 

(2012) 

Estilos de aprendizagem e níveis de 

comprometimento organizacional: uma 

abordagem com residentes multiprofissionais 

da saúde 

Rev. Adm. UFSM 

Reinert, Maciel e 

Candatten (2011) 

Intersecções entre clima e comprometimento 

organizacional: uma análise dos 

antecedentes, dimensionalidade e encontros 

entre construtos 

Revista Alcance - 

Eletrônica 

Costa e Bastos (2013) Transformações em organizações de 

fruticultura irrigada e a dinâmica do 

comprometimento organizacional 

Revista Eletrônica 

de Administração 

Scheible, Bastos e 

Rodrigues (2013) 

Comprometimento e entrincheiramento na 

carreira: integrar ou reconstruir os 

constructos? Uma exploração das relações à 

luz do desempenho 

Revista de 

Administração 

Pinho, Bastos e Rowe 

(2015a) 

Diferentes vínculos indivíduo-organização: 

explorando seus significados entre gestores 
Revista de 

Administração 

Contemporânea 

Silva, Lima e Leone 

(2015) 

Entrincheiramento organizacional: 

percepção de funcionários de uma agência 

bancária 

Revista de 

Administração 

IMED 

Custódio et al. (2013) Comprometimento organizacional e 

estratégias de gestão de pessoas: uma 

análise das experiências em organizações 

públicas brasileiras 

Anais dos 

Seminários em 

Administração – 

SemeAd 

http://www.spell.org.br/
http://www.spell.org.br/
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Pinho, Bastos e Rowe 

(2015b) 

Diferentes vínculos organizacionais: 

explorando concepções, fatores 

organizacionais antecedentes e práticas de 

gestão 

Organizações & 

Sociedade 

Tamayo et al. (2001) Prioridades axiológicas e comprometimento 

organizacional 
Psicologia: teoria e 

pesquisa 

Fonte: O autor (2017). 

 

 Com o objetivo de complementar a pesquisa no âmbito dos constructos 

comprometimento organizacional e engajamento, foram realizadas consultas na base Scopus 

em 17 de fevereiro de 2017, utilizando o termo “organizational commitment” e “work 

engagement” no campo de pesquisa em que são considerados título, resumo e palavras-chave 

dos artigos, sendo encontrados 1827 e 896 artigos publicados entre 2012 e 2016, 

respectivamente. Para filtrar os resultados, foram estabelecidas duas categorias: artigos de 

business, management and accounting e artigos mais relevantes. O filtro resultou em uma 

seleção dos 20 artigos mais relevantes de um total de 957 e 354, respectivamente. A análise dos 

artigos foi realizada inicialmente através da leitura dos títulos, resumos, palavras-chave e 

conclusões. Dos 20 artigos selecionados de cada consulta, 12 foram lidos integralmente, pois 

eram mais aderentes ao tema da pesquisa, tendo-se descartando um dos artigos sobre 

engajamento, conforme demonstram os quadros 4 e 5. 

 

Quadro 4 – Artigos mais relevantes sobre Comprometimento na base Scopus  

Autor Artigo Periódico 

Khasawneh et al. 

(2012) 

The relationship between transformational 

leadership and organizational commitment: 

The case for vocational teachers in Jordan 

Educational Management 

Administration & 

Leadership 

Fu e Deshpande 

(2014) 

The impact of caring climate, job 

satisfaction, and organizational 

commitment on job performance of 

employees in a China’s insurance company 

Journal of Business Ethics 

Zatzick, Deery e 

Iverson (2015) 

Understanding the determinants of who 

gets laid off: does affective organizational 

commitment matter? 

Human Resource 

Management 

Mercurio (2015) Affective commitment as a core essence of 

organizational commitment: an integrative 

literature review 

Human Resource 

Development Review 

Singh e Gupta (2015) Job involvement, organizational 

commitment, professional commitment, and 

team commitment: A study of generational 

diversity 

Benchmarking: An 

International Journal 
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Vanhala, Heilmann e 

Salminen (2016) 

Organizational trust dimensions as 

antecedents of organizational commitment 

Knowledge and Process 

Management 

Fonte: O autor (2017). 

 

Quadro 5 – Artigos mais relevantes sobre Engajamento na base Scopus  

Autor Artigo Periódico 

Schaufeli (2016) Heavy work investment, personality and 

organizational climate 

Journal of Managerial 

Psychology 

Simone et al. (2016) Engaging public servants: Public service 

motivation, work engagement and work-

related stress  

Management Decision 

Bakker e Oerlemans 

(2016) 

Momentary work happiness as a function of 

enduring burnout and work engagement 

The Journal of 

psychology 

Reis, Trullen e Story 

(2016) 

Perceived organizational culture and 

engagement: the mediating role of 

authenticity 

Journal of Managerial 

Psychology 

Eldor (2016) Work engagement: Toward a general 

theoretical enriching model 

Human Resource 

Development Review 

Fonte: O autor (2017). 

 

 Dos artigos indicados por especialistas da área, todos tiveram seus títulos, resumos e 

palavras-chave lidos e 18 artigos foram lidos na sua íntegra. Além dos artigos oriundos das 

pesquisas realizadas na base Scopus, ISI Web of Science, SPELL e daqueles indicados por 

especialistas, outros artigos foram selecionados e lidos a partir das referências bibliográficas 

dos artigos citados nos quadros 1, 2 e 3. Um exemplo do resultado dessa estratificação foi a 

seleção de artigos que aplicavam e validavam escalas de comprometimento e engajamento. A 

leitura dos artigos levantados através da análise bibliométrica proporcionou fundamentar a 

pesquisa segundo a gestão estratégica de pessoas e os constructos comprometimento e 

engajamento. 

  
 

2.2 A EVOLUÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS COMO VANTAGEM 

COMPETITIVA 

 

 A valorização dos colaboradores tem grande importância na era atual do conhecimento, 

razão pela qual a gestão de pessoas se tornou um tema estratégico. As pessoas passaram a ser 

enxergadas como protagonistas, por serem geradoras de conhecimento e inovadoras. O 

interesse pelo tema pode ser comprovado por pesquisa realizada em março de 2011, no Portal 

Lattes, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
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revelando a existência de 1.717 pesquisadores doutores, identificados a partir da busca 

“assunto” igual a “gestão de pessoas” no título ou na palavra-chave de sua produção científica. 

Comparando-se este resultado com o obtido em 30 de agosto de 2016, que aponta 12.122 

pesquisadores, isso demonstra o grande crescimento do interesse atual pelo tema (DEMO et al., 

2011). 

 Uma pesquisa por artigos na base Scopus realizada em 27 de maio de 2016, que continha 

o termo “human resources” no título, no resumo ou nas palavras chaves, resultou em 28.255 

artigos publicados no mundo. Desses textos, apenas 438 artigos foram publicados até 31 de 

dezembro de 1979, sendo 27.817 publicados após esse período até a data da pesquisa. No Brasil, 

onde haviam sido publicados somente dois artigos até o final de 1979, o número destes cresceu 

para 811 até a data desta consulta, conforme mostra o gráfico 1, retirado do Scopus em 27 de 

maio de 2016. 

 

Gráfico 1 – Crescimento de artigos relacionados a Recursos Humanos 

 

Fonte: Scopus (2016). 

  

 Segundo Wood Jr., Tonelli e Cooke (2011), a Gestão de Recursos Humanos (GRH) tem 

evoluído com o passar dos anos. No período de 1950 a 1980, por exemplo, as empresas 

multinacionais, com a introdução dos conceitos de divisão do trabalho, meritocracia, 

recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, e as escolas de administração, com a 

disseminação das práticas e modelos de GRH, desempenharam papel importante nessa 

evolução. No período 1980-2010, a GRH tornou-se estratégica, abandonando a ideia de ser 

apenas um departamento de pessoal e adotando estruturas descentralizadas, novos modelos e 
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práticas. O quadro 6 mostra um resumo das diferenças entre os dois períodos, no contexto da 

Gestão dos Recursos Humanos. 

 

Quadro 6 – Características da GRH 1950-2010 

Características 
1950 – 1980 1980 - 2010 

COLONIZAÇÃO NEOCOLONIZAÇÃO 

Características 

da GRH 

Disseminação dos departamentos de 

pessoal, orientados para cumprir as 

leis trabalhistas. 

Crescente demanda por trabalhadores 

qualificados, devido à abertura do mercado 

e à introdução de novas tecnologias. 

Divulgação do núcleo básico de 

práticas de GRH, sob liderança das 

empresas multinacionais. 

Disseminação da GRH estratégica, sob a 

liderança das empresas multinacionais. 

  Novas técnicas e nova retórica. 

Fonte: Wood Jr., Tonelli e Cooke (2011). 

 

 Na visão de Guest (2011), o início das pesquisas realizadas no mundo, que relacionam 

a gestão dos recursos humanos com o desempenho, deu-se em 1980, sendo que na década 

seguinte surgiram os primeiros estudos baseados em questionários e análises estatísticas. Os 

artigos indicavam que a adoção de práticas na área de Recursos Humanos (RH) estava associada 

à melhora no desempenho dos funcionários. 

 Práticas de socialização, mudanças organizacionais, práticas de recursos humanos, 

relações interpessoais e relações funcionário-organização têm sido apontadas como 

antecedentes relacionados ao comprometimento organizacional afetivo. O objetivo das 

pesquisas longitudinais é justamente auxiliar gestores no contexto dos recursos humanos, 

identificando fatores preditivos capazes de aumentar de forma proposital o comprometimento 

dos funcionários (COSTA; BASTOS, 2014). 

 Segundo Reinert, Maciel e Candatten (2011), a questão da vantagem competitiva 

despertou o interesse pelo estudo do papel do funcionário na organização, como fonte de 

diferencial competitivo. O capital humano tem sido considerado combustível para maximização 

dos resultados e perpetuação das organizações no mercado, atraindo assim a atenção de 

inúmeros pesquisadores, independente do enfoque e do objeto da pesquisa. Exemplo disso são 

as teorias e achados empíricos acerca do constructo comprometimento, representando a 

pluralidade dos resultados obtidos e teorias desenvolvidas. 

 Segundo Demo, Martins e Roure (2013), as políticas de gestão de pessoas estão 

positivamente relacionadas com a confiança na organização e o bem-estar no trabalho, razão 

pela qual Vanhala, Heilmann e Salminen (2016) defendem o desenvolvimento de um sistema 
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de gestão de pessoas capaz de fomentar a confiança do funcionário na organização e, por 

consequência, aumentar o seu comprometimento organizacional. Horta, Demo e Roure (2012) 

confirmaram, em seus estudos, que as políticas de gestão de pessoas são predecessoras do 

comprometimento organizacional e da satisfação no trabalho, mantendo uma relação positiva 

com estas variáveis, que influenciam diretamente o bem-estar no trabalho. Dessa forma, 

práticas de envolvimento, recompensa, reconhecimento, relacionamento, participação e 

comunicação são capazes de colaborar para o comprometimento afetivo e o aumento da 

satisfação com gestores e a ocupação. 

 

2.3 A (IN)DEFINIÇÃO DE COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

 Comprometimento organizacional tem sido tema de diversas pesquisas desde a década 

de 1980, porém, sem um consenso na definição deste constructo, o que dificulta a síntese das 

pesquisas já realizadas (MEYER; ALLEN, 1991). Oliveira et al. (2014) reforçam essa ideia, ao 

considerarem que não só as pesquisas referentes ao comprometimento organizacional, mas 

também estudos referentes a outros vínculos entre indivíduo e organização têm apresentado 

dificuldade na obtenção de um consenso quanto às definições. O conceito muitas vezes se 

confunde com motivação, engajamento, dentre outros.  

Para Mowday, Porter e Steers (1982), precursores nos estudos relacionados a este tema, 

o comprometimento está relacionado à identificação do indivíduo com os valores e objetivos 

da organização e com o seu desejo de permanecer e contribuir para um melhor desempenho 

organizacional. Segundo Meyer e Allen (1991), apesar da divergência nas definições, 

comprometimento organizacional aparece sempre com três componentes: ligação afetiva com 

a organização (comprometimento afetivo), percepção de perdas associadas à saída da 

organização (comprometimento instrumental) e a obrigação de permanecer na organização 

(comprometimento normativo).  

Carson e Bedeian (1994) também definem comprometimento como um constructo 

multidimensional, composto por três elementos: identificação, no sentido de vocação e apego 

emocional à carreira; planejamento, no sentido de possuir metas de longo prazo em relação à 

carreira; e resiliência, que define a capacidade de prosseguir com determinada carreira apesar 

dos obstáculos. Já Menezes (2009) define comprometimento organizacional como um vínculo 

entre funcionário e organização, composto apenas pelo componente afetivo, mas, que tem como 

consequência comportamentos relacionados à participação, empenho e identificação.  
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Pinho, Bastos e Rowe (2015b) observaram, em seus estudos, que o comprometimento 

está relacionado a aspectos positivos como o sentimento de prazer ao trabalhar e a identificação 

com os objetivos e os valores da organização, indicando as noções de envolvimento, motivação 

e engajamento. Enquanto Vargas, Birrer e Minello (2012) chamam a atenção para o uso do 

termo comprometimento em referência a relações que podem ser interpessoais, entre um 

funcionário e um grupo e entre o funcionário e a organização, sendo estas relações uma forma 

de vínculo do indivíduo com a organização e gerando nele um sentimento de lealdade.  

Costa e Bastos (2014) ainda explicam, em uma das interpretações do conceito de 

comprometimento, que o termo expressa uma ideia de que o indivíduo faz parte, integra ou está 

envolvido com um determinado objeto, que pode ser um conjunto de crenças, valores, 

propósitos, missão, visão, tarefas, dentre outros. Meyer e Herscovitch (2001) analisam que, em 

geral, as definições de comprometimento fazem referência a uma força que direciona o 

comportamento do funcionário, podendo este comprometimento se relacionar às mais diversas 

variáveis, como: a organização, a profissão, a carreira, a liderança, os objetivos, entre outras 

variáveis.  

A confusão gerada entre os conceitos de comprometimento e outros constructos pode 

ser explicada pelo fato de comprometimento ser um estado persistente, mesmo ao entrar em 

conflito com motivações e atitudes. O comprometimento, por exemplo, pode levar o 

funcionário a comportamentos que sejam contrários aos seus interesses individuais. Costa e 

Bastos (2014) também concordam em que o conceito de comprometimento ainda traz bastante 

ambiguidade quanto aos fenômenos e que todos os termos trazem um significado central 

relacionado ao engajamento em um curso de ação, ligando comprometimento a envolvimento.  

As grandes diferenças encontradas nas definições de comprometimento são relacionadas 

à natureza ou origem do comprometimento, no fato gerador dessa força. Os autores que 

enxergam o comprometimento como um constructo multidimensional trazem seu 

desmembramento nos mais variados componentes possíveis. Angle e Perry (1981) o 

caracterizam como comprometimento de valor, que está relacionado aos objetivos da empresa, 

e como comprometimento de permanecer, relacionado à fidelidade à organização. O’Reilly e 

Chatman (1986) utilizam um modelo de três componentes, assim como Meyer e Allen (1991) 

proporiam anos depois, mas O’Reilly e Chatman (1986) o subdividem em: compliance, 

identificação e internalização, sendo o primeiro equivalente ao componente de continuação e 

os dois últimos equivalentes ao componente afetivo de Meyer e Allen (1991).  

Penley e Gould (1988) utilizam as dimensões: moral, que é a identificação e aceitação 

dos objetivos da organização; calculista, que considera a relação entre contribuições e 
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recompensas; e alienação, que explica a permanência na organização por pressões do ambiente. 

Mayer e Schoorman (1992) definem comprometimento através de duas dimensões: valor, que 

é a aceitação dos valores e dos objetivos da organização e um desejo de se esforçar em seu 

benefício; e continuação, que trata do desejo de permanecer membro da organização. Jaros et 

al. (1993) também propõem dimensões que lembram as definidas por Meyer e Allen (1991), 

sendo elas: a afetiva e a moral, que são equivalentes ao componente afetivo; e de continuação.  

Segundo Menezes (2009), a intenção de permanecer na organização não se traduz em 

comprometimento, pois um funcionário pode ser comprometido e não ter a intenção de 

permanecer. Da mesma forma, a permanência por não ter alternativas ou por considerar a 

possibilidade de perdas associadas à sua saída não representam uma postura de 

comprometimento do funcionário. Dessa forma, ao contrário dos autores citados anteriormente, 

Menezes (2009) define comprometimento como um constructo unidimensional, composto 

única e exclusivamente por um componente afetivo. Pinho, Bastos e Rowe (2015a) também 

definem comprometimento como um constructo essencialmente afetivo, apesar de fatores como 

a saída da organização por oportunidade de crescimento também terem sido sinalizados em suas 

pesquisas. 

 Segundo Meyer e Herscovitch (2001), rotular esses componentes do comprometimento 

é muito perigoso, pois nem sempre os nomes conseguem representar a riqueza dos constructos. 

Depois de analisar outras pesquisas e levando em consideração a maior robustez da literatura 

existente, eles concordam com a existência de componentes afetivo, de continuação e 

normativo, apresentados por Meyer e Allen (1991), acompanhados dos pensamentos de desejo, 

perda e obrigação, respectivamente.  

Para Meyer e Herscovitch (2001), o componente afetivo foi o mais difícil de ser 

nominado, pois eles consideram que todos os componentes sofrem implicações emocionais, 

porém, não da mesma forma como alguns autores defendem esses componentes, como Jaros et 

al. (1993), por exemplo, para os quais o componente afetivo não é apenas caracterizado pelo 

apego do funcionário em relação à organização, mas conta também com aspectos cognitivos 

como propósito e a função exercida propriamente dita. Segundo Fu e Deshpande (2014), o 

apego do funcionário à organização tem como fator gerador o sentimento de valores 

compartilhados e a demonstração de preocupação da organização com o funcionário. 

 Assim, a diversidade de conceitos e indicadores torna difícil a interpretação do resultado 

de pesquisas, somada à complexidade do termo comprometimento, tendo os diversos 

componentes diferentes motivações e efeitos diferentes sobre o comportamento organizacional 

do funcionário. No entanto, apesar das origens e efeitos individuais, os componentes afetivo, 
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instrumental e normativo podem interagir influenciando o comportamento do funcionário. 

Alguns estudos mostraram que existem evidências, mesmo que modestas, de que a interação 

dos componentes do comprometimento tem efeito sobre o comportamento organizacional 

(MEYER; ALLEN, 1991).  

A dificuldade em se obter um consenso acerca da definição do comprometimento 

organizacional, destacada por Meyer e Allen (1991), é ratificada por estudos mais recentes 

como os de Menezes e Bastos (2009), que reforçam a ideia de que comprometimento 

organizacional é um constructo complexo e polissêmico, e com os estudos de Mercurio (2015), 

que menciona a dificuldade em se encontrar um consenso quanto à natureza e à forma como é 

desenvolvido o comprometimento organizacional.  

Klein, Molloy e Cooper (2009) consideram que o comprometimento organizacional é 

confundido com outros constructos, principalmente com seus antecedentes (investimentos, 

identificação, objetivos, valores) e consequentes (motivação, continuação). Ainda segundo os 

autores, comprometimento pode ser definido de acordo com três perspectivas: 

comprometimento como uma atitude; comprometimento como uma força; e comprometimento 

como um vínculo. Outros autores preferem uma definição mais simples, como a dada por Fu e 

Deshpande (2014), segundo a qual, o comprometimento organizacional é considerado uma 

medida da identificação do funcionário com a organização. 

 A discussão a respeito da definição do comprometimento, tanto em relação às 

perspectivas (atitude, força ou vínculo) quanto em relação à natureza (unidimensional ou 

multidimensional), divide espaço com a discussão acerca da sua caracterização como algo 

estático ou dinâmico. Apesar das divergências, comprometimento é um constructo que busca 

explicar o comportamento do funcionário e a sua relação com indicadores de interesse da 

organização, independentemente da perspectiva ou da natureza considerada (COSTA; 

BASTOS, 2014). 

 

2.3.1 A coragem de se comprometer e o medo de se entrincheirar  

 

 Comprometimento e entrincheiramento são parâmetros que podem medir a qualidade e 

a força da relação entre indivíduo e organização, através de apresentação ou não de fortes traços 

de identificação com os valores e objetivos organizacionais (RODRIGUES; BASTOS; 

GONDIM, 2013). O comprometimento está relacionado a uma característica de lealdade e ao 

desejo de crescer profissionalmente junto com a organização, enquanto que o entrincheiramento 

está relacionado ao medo de mudar e ao conforto de estar estável em uma determinada posição. 
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Segundo Rodrigues, Bastos e Gondim (2013), indivíduos entrincheirados permanecem em uma 

organização porque têm medo de perder os benefícios por ela oferecidos e/ou por medo de 

desperdiçar os esforços já despendidos. Pinho, Bastos e Rowe (2015b) relacionam o 

comprometimento a um aspecto positivo, de envolvimento e motivação, o que caracteriza perfis 

de trabalhadores dedicados e exemplares. Enquanto que o entrincheiramento está mais 

relacionado ao medo de mudar de organização, à insegurança, à acomodação e ao receio de 

arriscar a estabilidade já obtida com o passar dos anos. 

 Em estudo de caso realizado por Campos et al. (2009), o componente afetivo de 

comprometimento foi considerado forte entre funcionários do setor público. No entanto, por se 

tratar de um estudo de caso único, não se pode generalizar os resultados alcançados. Para 

Botelho e Paiva (2011), a estabilidade, que gera uma tranquilidade e segurança pela garantia de 

emprego, a flexibilidade de horário e a carga horária reduzida são fatores que ajudam um 

funcionário público a ter um melhor desempenho em suas atividades, por trazerem satisfação e 

aumentarem o envolvimento do trabalhador com a organização. Nestes casos, a estabilidade 

estaria relacionada ao conceito de comprometimento, mas, conforme expresso anteriormente, 

as mesmas justificativas usadas por Campos et al. (2009) e Botelho e Paiva (2011) foram 

utilizadas para caracterizar o conceito de entrincheiramento. Portanto, percebe-se uma linha 

tênue entre a estabilidade e os conceitos de comprometimento e entrincheiramento. 

 Assim como em relação ao conceito de comprometimento, ainda não existe uma 

definição consolidada do termo entrincheiramento. Carson, Carson e Bedeian (1995) definiram 

entrincheiramento na carreira como um constructo multidimensional, composto por três fatores: 

investimento na carreira, vínculos afetivos e falta de opções. Rodrigues e Bastos (2013) definem 

entrincheiramento agrupando os fatores investimento na carreira, vínculos afetivos e benefícios 

adquiridos e relacionando-os à ideia de perdas associadas à saída da organização. Citados os 

três fatores que compõem o entrincheiramento, Basso e Antoni (2009) destacam que um dos 

principais motivos para os funcionários permanecerem em algumas empresas públicas é a falta 

de opções que ofereçam melhores benefícios financeiros e/ou sociais. Segundo Silva, Lima e 

Leone (2015), as dificuldades em relação ao desemprego e à competitividade de mercado fazem 

com que a permanência em uma carreira esteja mais ligada à insegurança de ter ou não 

alternativas do que a um vínculo afetivo propriamente dito. O conceito de entrincheiramento 

vem justamente para explicar esse fenômeno, relacionado não só ao vínculo com a organização, 

mas também com o trabalho, ocupação, profissão ou carreira do funcionário. 

 Medeiros e Enders (1998) definiram, em seus estudos, um padrão de comprometimento 

positivamente relacionado ao desempenho e chamado de instrumental-afetivo, demonstrando 
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que um funcionário pode ter uma ligação afetiva e um desejo de permanecer na organização e, 

ao mesmo tempo, também pode associar sua saída a perdas e possuir um sentimento de 

depender do emprego. Funcionários caracterizados por este tipo de comprometimento tendem 

a ter maior média de idade e mais experiência de trabalho, o que explica sua ligação afetiva 

com a organização, e seus altos salários e pais com baixo nível de instrução explicam o 

sentimento de perda associado à saída da organização.  

Scheible, Bastos e Rodrigues (2013) questionaram, em seus estudos, se o 

comprometimento instrumental estaria mais relacionado ao constructo comprometimento ou ao 

entrincheiramento, encontrando como resultado que a dimensão “investimentos na carreira” do 

entrincheiramento se sobrepunha ao componente instrumental do comprometimento, o que 

deixaria o comprometimento apenas composto de seus aspectos afetivos e normativos. 

 

2.3.2 Comprometimento afetivo, instrumental e normativo: a forma de se comprometer 

faz toda a diferença 

 

 Leroy, Palanski e Simons (2012) argumentam que a relação entre a integridade do gestor 

e o desempenho do funcionário é intermediada pelas experiências deste, ou seja, o 

comprometimento organizacional afetivo intermedia a relação entre a integridade do gestor e o 

desempenho do funcionário em determinada função. Ao contrário dos outros componentes do 

comprometimento organizacional, funcionários que possuem comprometimento afetivo 

buscam atingir objetivos relacionados à sua ocupação porque eles querem e não porque são 

obrigados a isso. Os autores demonstram, em suas pesquisas, que gestores autênticos colaboram 

para a identificação do funcionário com a organização, porque esses gestores são verdadeiros 

consigo mesmos e honram sua palavra, o que faz os funcionários confiarem neles e considerá-

los porta-vozes da organização. Em suporte a esses argumentos, Zhu et al. (2013) consideram 

que, apesar do crescimento das pesquisas sobre liderança transformacional nas últimas três 

décadas, apenas agora os pesquisadores têm analisado o impacto desse tipo de liderança no 

resultado dos funcionários. Eles também defendem que a confiança afetiva é responsável por 

explicar um alto grau de comprometimento dos funcionários, o que não acontece com a 

confiança cognitiva, que, de acordo com seus estudos, pode apresentar um impacto negativo no 

desempenho destes.  

No entanto, Vanhala, Heilmann e Salminen (2016) contrariam os argumentos 

apresentados por Leroy, Palanski e Simons (2012), defendendo a ideia de que o 

comprometimento organizacional não depende da confiança nos gestores e nos colegas de 
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trabalho, mas sim da relação de confiança estabelecida entre funcionário e organização. 

Vanhala, Heilmann e Salminen (2016) afirmam ainda que esta confiança se baseia na 

capacidade da organização, tanto tecnológica quanto gerencial, na justiça organizacional, 

através de transparência e uma gestão de pessoas imparcial, e na compatibilidade de objetivos 

e valores. 

 Medeiros e Enders (1998) apontaram em seus estudos que o comprometimento afetivo 

puro, sem considerar a interação com os outros componentes do comprometimento, não reflete 

o melhor desempenho no trabalho. Barraud-Didier, Henninger e El Akremi (2012) consideram 

que o comprometimento de um funcionário pode ser movido pelo desejo, que seria o 

componente afetivo do constructo, correspondente a um apego emocional, um sentimento de 

envolvimento e um desejo de fazer parte da organização. Desta forma, em contrapartida ao que 

apontaram Medeiros e Enders, espera-se que funcionários afetivamente comprometidos tenham 

um desempenho positivo em relação à organização. Segundo Zatzick, Deery e Iverson (2015), 

além da relação positiva com o desempenho, o funcionário que demonstra ser afetivamente 

comprometido diminui a probabilidade de ser demitido. 

 Segundo Meyer e Allen (1991), a percepção de perdas associadas à saída resulta em um 

comprometimento de continuação ou instrumental, sendo que as pesquisas realizadas até 1991 

para medir este componente do comprometimento não representam dados seguros, pois muitas 

das respostas indicando a permanência ou não na organização poderiam estar relacionadas 

também à ligação afetiva e/ou à obrigação de permanência. Estudos de Medeiros e Enders 

(1998) apontam que funcionários comprometidos instrumentalmente apresentam desempenho 

mediano, sendo caracterizados por trabalharem apenas por necessidade, pois não gostam de 

trabalhar e não se sentem moralmente obrigados a isso. Para Barraud-Didier, Henninger e El 

Akremi (2012), um funcionário pode estar comprometido por sentir que não existe outra opção 

a não ser permanecer na organização, uma vez que sair resultaria em custos e perda de 

benefícios já adquiridos, caracterizando o componente instrumental do comprometimento 

organizacional. Ainda segundo Barraud-Didier, Henninger e El Akremi (2012), estes 

funcionários podem apresentar sentimento de frustração que resultam em distanciamento e não 

participação de forma cooperativa na governança da organização. 

 Em relação ao comprometimento normativo, até 1991 não existiam estudos empíricos, 

apenas teorias, que dissertassem sobre a percepção de obrigação de permanecer na organização 

por pressão de familiares e/ou colegas de trabalho, ou pela questão de ter recebido treinamentos 

ou investimentos (MEYER; ALLEN, 1991). Segundo Medeiros e Enders (1998), os 

funcionários comprometidos normativamente apresentam os menores índices de produtividade, 
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além de apresentarem o menor índice de comprometimento na percepção dos gestores. Esses 

funcionários são caracterizados ainda pelo sentimento de “não instrumentalidade” e “não 

afetividade”, pois consideram que não precisam do emprego e não gostam da função que 

exercem. Singh e Gupta (2015) ratificam esta teoria quando afirmam que profissionais 

comprometidos com a função exercida apresentam baixo comprometimento normativo, pois 

estão mais atrelados à ocupação do que à organização. 

 Meyer e Herscovitch (2001) defendem que a mentalidade trazida pelos componentes do 

comprometimento interfere na probabilidade de um determinado comportamento acontecer ou 

não, sendo que o componente afetivo teria o maior impacto, seguido pelo componente 

normativo, sendo que, em relação a algumas variáveis, o componente de continuação ou 

instrumental poderia até mesmo ter um efeito negativo. Meyer et al. (2002) conduziram meta-

análise para avaliar a relação entre os três componentes do comprometimento e a relação deles 

com variáveis identificadas como predecessoras, correlatas e consequentes. O estudo foi 

estruturado conforme demonstra a figura 1. 

 

Figura 1 – Predecessores, correlatos e consequentes do comprometimento 

 

Fonte: Meyer et al. (2002). 

 

Os resultados mostraram que os componentes se relacionam, apesar de serem distintos 

uns dos outros e das variáveis correlatas com comprometimento organizacional: satisfação no 

trabalho, envolvimento com o trabalho e comprometimento com a profissão.  
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Como esperado, os três componentes do comprometimento apresentaram correlação 

negativa com a intenção de sair e o turnover, sendo que o componente afetivo apresentou uma 

relação mais forte e favorável com variáveis como: presença, desempenho, cidadania 

organizacional, stress e conflitos familiares. O componente normativo também apresentou 

relação favorável com essas variáveis, porém, menos fortes. Já o componente instrumental não 

apresentou relação ou apresentou relação desfavorável com essas variáveis (MEYER et al., 

2002).  

Segundo Costa e Bastos (2014), a visão que considera o comprometimento como um 

vínculo resultou em modelos multidimensionais como o proposto por Meyer e Allen (1991). 

Porém, alguns autores têm criticado essa visão e, por consequência, seus modelos (COOPER-

HAKIM; VISWESVARAN, 2005; SOLINGER; VAN OLFFEN; ROE, 2008), trazendo um 

movimento que defende a visão unidimensional do comprometimento.  

Mercurio (2015) afirma que as pesquisas têm demonstrado que o comprometimento 

afetivo apresenta uma relação mais forte com consequentes do comprometimento 

organizacional, como desempenho e turnover, do que com os demais componentes. Ele defende 

ainda que o componente afetivo seja o núcleo essencial do comprometimento organizacional, 

tomando como base a definição de Meyer e Herscovitch (2001), segundo a qual o núcleo 

essencial é algo estável, indispensável e uma característica central. 

 

2.4 A ARTE DE SE ENGAJAR 

 

 As organizações precisam cada vez mais de funcionários engajados, que estejam 

dispostos a assumir responsabilidades e melhorarem continuamente. Dessa forma, os estudos 

buscam compreender como engajar e reter talentos em um ambiente competitivo (SINGH; 

GUPTA, 2015). Segundo Moura e Ramos (2014), o termo engajamento tem ganhado 

importância na literatura pela percepção das organizações de que, ao investir em aprimorar o 

capital humano no que tange à qualidade de vida no trabalho, melhora-se o desempenho 

organizacional e a satisfação do funcionário. Nesse sentido, Salanova (2008) já havia sinalizado 

anteriormente que funcionários com alto nível de engajamento são capazes de aprimorar e 

potencializar a qualidade de vida organizacional.  

 Assim como para outros constructos, o engajamento possui diferentes definições na 

literatura, que evoluíram com o passar do tempo. Engajamento é definido como um estado 

intrínseco dos trabalhadores, diferente de um traço de personalidade, mas que é duradouro e 

reflete um bem-estar do trabalhador, tendo três componentes: vigor, dedicação e absorção. 
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Vigor se refere à energia, ao esforço e à persistência do funcionário. Dedicação se refere ao seu 

entusiasmo e orgulho com que ele enfrenta desafios. Absorção se refere ao estado de 

concentração, em que o sujeito não se desliga do trabalho e assim tem a sensação de que o 

tempo passa rapidamente. A combinação desses fatores resulta em trabalhadores que se 

identificam com a organização, que não têm a intenção de deixá-la, além de renderem mais. 

Pois trabalhadores engajados sentem que são capazes de realizar qualquer atividade, são 

proativos e se adaptam bem às mudanças (MOURA; RAMOS, 2014).  

Mauno, Kinnunen e Ruokolainen (2007) consideram engajamento um constructo que 

reflete a tendência em direção à psicologia organizacional, que se preocupa com o bem-estar 

dos funcionários, seus pontos fortes e as experiências positivas no trabalho. De acordo com 

Bakker e Oerlemans (2016), psicólogos organizacionais têm argumentado nas últimas décadas 

que a experiência do funcionário e a sua conexão psicológica com o trabalho impactam 

diretamente no desempenho da organização. 

Maslach e Leiter (1997) também definem engajamento através de três componentes: 

energia, envolvimento e eficácia profissional. Maslach, Schaufeli e Leiter (2001) reforçam essa 

definição e afirmam que engajamento é diferente de outros constructos da psicologia 

organizacional, como comprometimento organizacional, satisfação no trabalho ou 

envolvimento com o trabalho. O comprometimento organizacional tem como foco a ligação 

com a organização, enquanto que o engajamento foca no trabalho propriamente dito. O 

engajamento fornece uma visão mais complexa do relacionamento do funcionário com o 

trabalho.  

Halbesleben e Wheeler (2008) trabalham com a definição de dois constructos: 

engajamento, definido como um estado psicológico positivo, caracterizado por vigor, dedicação 

e absorção; e job embeddedness, definido como o apego que um funcionário tem a seu trabalho, 

caracterizado pela percepção de pertencer a um ambiente de trabalho e pelo sacrifício que 

envolveria a sua saída. Segundo Schaufeli (2016), funcionários engajados podem ser 

caracterizados como: enérgicos e que trabalham duro, que são características relacionadas ao 

componente vigor; entusiasmados e envolvidos, características relacionadas ao componente 

dedicação; e focados no trabalho, característica relacionada ao componente absorção. 

 Estudos de Schaufeli e Bakker (2004) visando compreender o constructo engajamento 

encontraram uma relação positiva deste com os recursos do trabalho, no âmbito físico, 

psicológico, social e organizacional, sendo predecessores do engajamento, enquanto que a 

intenção de turnover está negativamente relacionada ao engajamento, sendo ambas as variáveis 

relacionadas e intermediadas pelo engajamento.  
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Bakker et al. (2007) apresentam o modelo JD-R (job demands and job resources) como 

um modelo heurístico, que determina o bem-estar do funcionário a partir de duas variáveis 

relativas às condições de trabalho: demandas e recursos. Sendo a primeira caracterizada pela 

necessidade de esforço do funcionário, que, quando superior à sua capacidade, resulta em um 

custo físico e psicológico do qual ele não se recupera totalmente. A segunda variável é 

caracterizada por fatores como salário, oportunidade de crescimento, suporte do chefe e 

colegas, definição clara de função, autonomia, feedback e flexibilidade. O modelo mostra 

também a interação das duas variáveis, indicando que um alto nível de recursos ameniza a 

relação negativa entre demandas e engajamento.  

Segundo Eldor (2016), estudos já demonstraram uma relação positiva entre job 

resources e engajamento, principalmente aqueles relacionados a fatores como autonomia, 

suporte da liderança, feedback, identificação e significância. O termo job demands se relaciona 

também ao conceito de desengajamento, trazido por Bakker e Oerlemans (2016), composto de: 

exaustão, originada por um sentimento de fadiga e uma sobrecarga de trabalho; cinismo, que é 

definido como uma atitude de indiferença em relação ao trabalho e aos colegas de trabalho; e 

reduzida eficácia profissional. Enquanto o termo job resources se relaciona ao conceito de 

engajamento trazido por eles, segundo o qual, funcionários engajados têm alto nível de energia 

e resiliência, demonstram entusiasmo e passam a imagem de estarem focados no trabalho, 

características que são relacionadas aos componentes vigor, dedicação e absorção, 

respectivamente.  

Segundo Mauno, Kinnunen e Ruokolainen (2007), job resources, que pode ser traduzido 

como recursos do trabalho, têm um efeito positivo sobre o engajamento, principalmente quando 

uma das características do ambiente de trabalho é o sentimento de segurança e a garantia do 

emprego. Outras variáveis que podem estar igualmente relacionadas ao engajamento são 

agrupadas em personal resources, que pode ser traduzido como recursos pessoais, como a 

autoestima e a coerência, fatores que amenizam as demandas e podem estar presentes mesmo 

na ausência de job resources.  

Dessa forma, as condições de trabalho exercem grande influência no bem-estar do 

funcionário, o que estaria diretamente ligado ao engajamento (BAKKER et al., 2007). Porém, 

segundo Hirschi (2012), existem outros fatores que devem ser considerados na análise do 

engajamento do funcionário, como a vocação, por exemplo. A vocação apresenta uma relação 

positiva com o engajamento porque gera um senso de propósito e identificação, o que faz o 

funcionário experimentar vigor, dedicação e absorção no trabalho. Reis, Trullen e Story (2016) 

trazem à tona outro fator que deve ser considerado na análise do engajamento: a autenticidade. 
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Segundo os autores, autenticidade no ambiente de trabalho é a compatibilidade dos valores e 

crenças do funcionário com as atividades que ele realiza ou até mesmo com a forma como ele 

desempenha sua função. Ou seja, as organizações que permitem que o funcionário desempenhe 

seu papel de forma autêntica tendem a desencadear uma motivação autônoma, que, por sua vez, 

aumenta o seu engajamento. 

 Schaufeli (2016) afirma que engajamento está associado principalmente a fatores 

positivos, como boa saúde física e mental, baixo nível de absenteísmo, alto desempenho e 

comprometimento, o que torna mais interessante para as organizações um ambiente que 

fomente o crescimento e engajamento do funcionário em detrimento de um ambiente com 

excesso de trabalho. Nesse sentido, o engajamento transporta para o trabalho a energia positiva 

do funcionário, pois ele reconhece que a organização merece o seu esforço, além de se mostrar 

sempre disposto a enfrentar desafios.  

O funcionário engajado se mostra atento aos detalhes e perde a noção do tempo quando 

está trabalhando, não havendo assim distrações (SIMONE et al., 2016). Porém, segundo Bakker 

e Oerlemans (2016), para que este funcionário esteja engajado, é necessário que o gestor lhe dê 

autonomia e amplitude de decisão, além de saber qual atividade ele pode delegar ao funcionário, 

pois o nível de satisfação e felicidade deste pode variar de atividade para atividade, 

influenciando diretamente em seu engajamento.  

Por fim, Eldor (2016) propõe o modelo de adição de valor do engajamento, estruturado 

na figura 2, cuja intenção é demonstrar que, engajando o funcionário, é possível obter benefícios 

tanto para ele quanto para a organização.  

Conforme é demonstrado na figura 2, o engajamento influencia positivamente na 

inovação, eficiência, relacionamento com cliente, autoestima, bem-estar, envolvimento com a 

comunidade, dentre outros fatores (ELDOR, 2016). Sendo assim, o engajamento traz benefícios 

para a organização, para a vida pessoal do funcionário e também para a comunidade, pois 

funcionários engajados tendem a estar mais satisfeitos com seu trabalho e sua vida pessoal, por 

estarem fisicamente, emocionalmente e cognitivamente envolvidos em atividades que são 

importantes para ele e para as pessoas à sua volta.  
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Figura 2 – Modelo de Adição de Valor do Engajamento  

Fonte: Eldor (2016). 

 

   

2.5 COMPROMETIMENTO AFETIVO E ENGAJAMENTO NAS EMPRESAS ESTATAIS 

 

 Meyer, Allen e Smith (1993) testaram o modelo dos três componentes do 

comprometimento organizacional defendido por Meyer e Allen (1991). Escalas de 

comprometimento afetivo, instrumental e normativo em relação à ocupação foram 

desenvolvidas pelos autores para testar a hipótese da diferente relação com variáveis 

antecedentes e consequentes. A pesquisa revelou que as escalas desenvolvidas para o 
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comprometimento ocupacional eram distintas entre si e também distintas das escalas de 

comprometimento organizacional. Quanto aos resultados de análise de correlação e regressão, 

tanto o comprometimento ocupacional quanto o comprometimento organizacional contribuem 

de forma independente para a atividade profissional e o comportamento no trabalho (MEYER, 

ALLEN E SMITH, 1993). 

Pesquisas futuras podem encontrar outras explicações para a motivação do funcionário. 

O comprometimento ocupacional e o comprometimento organizacional afetivo podem levar a 

efeitos similares no desempenho, mas o primeiro estaria mais relacionado à função 

desempenhada e aos colegas de trabalho do que à organização propriamente dita. Acredita-se 

que as pesquisas confirmarão que uma liderança autêntica cria um ambiente onde os 

funcionários podem estar à vontade, causando um efeito direto no seu engajamento (LEROY, 

PALANSKI E SIMONS, 2012). 

 Costa e Bastos (2014), contrapondo o modelo de três componentes de Meyer e Allen 

(1991), consideram que a tendência é o comprometimento passar a ser considerado um vínculo 

apenas de natureza afetiva, distinto do vínculo que reflete a percepção de perda associada à 

saída da organização. Destaca-se, portanto, a busca por uma definição de comprometimento 

considerando-o um vínculo exclusivamente afetivo, com a consequente análise das relações 

entre o trabalhador e a organização.  

Segundo Tamayo et al. (2001), um fator que se mostra fortemente relacionado ao 

componente afetivo do comprometimento é o tempo de trabalho, representado pelo vínculo 

construído entre funcionário e organização durante os anos. Este vínculo pode ser resultado do 

investimento pessoal do funcionário, do conhecimento aprofundado da organização e das 

relações interpessoais desenvolvidas no ambiente de trabalho. Questiona-se, porém, se o tempo 

de empresa seja responsável por causar o comprometimento afetivo, ou se o fato de o 

funcionário estar comprometido afetivamente é que o faz permanecer mais tempo na empresa. 

Uma relação de reciprocidade é a que mais se aproxima da lógica, mas estudos precisam ser 

realizados para validar essa hipótese. 

 Pinho, Bastos e Rowe (2015b), ao estudarem diferentes vínculos organizacionais, 

encontraram diversos fatores que influenciam no desenvolvimento do comprometimento 

organizacional em uma empresa estatal. Esses fatores foram divididos em: ações das 

organizações, como oferecer benefícios, recursos, treinamentos e estimular a participação dos 

funcionários; e características das organizações, como ter um bom ambiente de trabalho, 

modelo de gestão participativo e de liderança participativa. Rodrigues e Bastos (2013) 

encontraram, em suas pesquisas, que funcionários de empresas estatais apresentam um forte 



41 

 

engajamento afetivo, mas que, em contrapartida, eles se sentem presos à organização, 

apresentando um alto nível de entrincheiramento. Este fato deve ser levado em conta, pois 

vínculos de comprometimento alto estão associados a bons desempenhos, enquanto que 

vínculos de entrincheiramento alto estão relacionados a um baixo grau de desempenho. Para 

compreender melhor os vínculos entre funcionário e organização, os autores sugerem que sejam 

realizadas pesquisas qualitativas, explorando as percepções dos indivíduos quanto a valores, 

identificação e medidas de produtividade. Simone et al. (2016) concordam que mais estudos 

são necessários para desenvolver uma base teórica que possibilite o desenvolvimento de 

políticas de gestão de pessoas mais eficientes, principalmente em empresas estatais, que são 

organizações menos orientadas para a gestão. 

 Outra forma de compreender o comprometimento afetivo e o engajamento em empresas 

estatais se dá através da comparação entre funcionários públicos e funcionários de organizações 

privadas. Custódio et al. (2013) não encontraram grandes diferenças entre empresas privadas e 

estatais quanto ao constructo comprometimento, porém, consideram que fatores como a 

estabilidade e o modelo de recrutamento e seleção presentes em organizações públicas 

apresentam impactos negativos no desempenho destas. Ainda segundo os autores, são 

necessários novos estudos sobre comprometimento organizacional na gestão pública, de forma 

a se entender melhor suas particularidades frente ao que já existe em relação ao 

comprometimento organizacional de forma generalizada.  

Estudos comparativos entre organizações privadas e públicas são considerados um bom 

caminho para se compreender melhor esses constructos. Rodrigues e Bastos (2013) sugerem 

que esses estudos sejam realizados para perceber os aspectos que distinguem estas 

organizações, de forma a se descrever melhor as peculiaridades das organizações públicas, 

servindo como base para qualquer análise de cunho comportamental. 

 Em estudo realizado em uma estatal italiana, quando perguntado sobre o seu trabalho, 

um funcionário disse: “Eu considero meu trabalho um serviço para o estado e para as outras 

pessoas, por isso quero sempre fazer meu melhor. Portanto, mesmo se houverem problemas e 

obstáculos, eu não me importo já que eles são parte do meu trabalho”. Outro funcionário, ao 

ser questionado, fez menção ao senso comum, que julga os funcionários públicos funcionários 

ineficientes, dizendo-se contrário a essa opinião e que sente orgulho de sua posição. A pesquisa 

demonstrou a satisfação dos funcionários com seu trabalho, caracterizando-o como estimulante 

e expressando que o exercem com atenção, dedicação, satisfação e profissionalismo (SIMONE 

et al., 2016). 
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3 METODOLOGIA  

 

 A metodologia de pesquisa é o roteiro de todo o processo a ser realizado para responder 

e/ou solucionar o problema da pesquisa. Vai desde a definição do tipo de pesquisa, da 

elaboração do instrumento de pesquisa, até o tempo previsto para coleta, tratamento e análise 

dos dados. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Uma pesquisa pode ser caracterizada de diversas maneiras: pela natureza dos dados, 

quanto aos fins e quanto aos meios.  

Denzin e Lincoln (2013) definem pesquisa qualitativa como o estudo dos objetos em 

seu estado natural, tentando atribuir sentido aos fenômenos e/ou interpretá-los conforme o 

sentido que as pessoas e o mundo conferem a eles. Nesse sentido, esta pesquisa se enquadrou 

como qualitativa pelas seguintes características: seu objetivo foi compreender e dar significado 

a uma população e a um fenômeno; o pesquisador foi o instrumento primário de coleta de dados; 

o processo foi indutivo; e o resultado da pesquisa foi exploratório e descritivo (MERRIAM; 

TISDELL, 2015).  

O resultado da pesquisa foi exploratório, pois trata-se de uma área do conhecimento 

pouco explorada, e descritivo, pois visou determinar características dos funcionários de 

empresas estatais e entender os fenômenos relevantes ao engajamento, englobando os seguintes 

tipos de pesquisa: bibliográfica, pois os conceitos de comprometimento e engajamento ainda se 

encontram em definição; documental, analisando registros, pesquisas de clima organizacional 

e relatórios de gestão; de campo, através do estudo de caso em uma empresa estatal do setor de 

energia (VERGARA, 2014). 

 Dessa forma, o método utilizado na compreensão dos fenômenos em questão foi o 

estudo de caso. Segundo Yin (2001), estudo de caso é uma pesquisa empírica, que visa 

investigar um fenômeno contemporâneo, em um contexto real, no qual as fronteiras entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidas. Trata-se de uma análise profunda, com 

múltiplas fontes de evidências, para responder a questões relacionadas à compreensão ampla e 

detalhada de um objeto.  

Os estudos de casos podem ser classificados de várias formas: de acordo com sua 

natureza eles podem ser exploratórios, explanatórios ou descritivos; e ainda conforme a 

quantidade casos, podendo ser de caso único, holístico ou combinado; ou casos múltiplos, 
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também categorizados em holísticos ou combinados. Nesta pesquisa, realizou-se o estudo de 

caso exploratório e descritivo do tipo único, em uma subsidiária de uma sociedade de economia 

mista do setor de energia, com sede no Estado do Rio de Janeiro e operações em todo o território 

nacional, responsável por aproximadamente 34% da geração de energia e detentora de 

aproximadamente 50% das linhas de transmissão do Brasil. 

  

3.2 O UNIVERSO DA PESQUISA 

 

 Neste estudo, o campo pesquisado é composto em sua maioria por profissionais 

concursados, além dos profissionais contratados antes da obrigatoriedade da realização de 

concurso público, contando ainda com estagiários. Apesar de não pertencer ao quadro de 

funcionários da empresa, um grande número de profissionais vinculados a empresas contratadas 

presta serviço dentro dos seus estabelecimentos. Assim, para fins de pesquisa, o universo 

estudado foi composto apenas por funcionários efetivos, o que excluiu estagiários e prestadores 

de serviços. Os funcionários alocados na Diretoria de Operação e Comercialização (DO) não 

foram pesquisados, pela dificuldade de acesso a eles, pois essa Diretoria não está alocada na 

Sede. 

 O quadro efetivo da empresa, com base em dezembro/2015, fechou com um total de 

1.949 funcionários, número que abrange “Funcionários Próprios”, “Artigos 37”, 

“Requisitados”, subtraídos dos “Cedidos”. Para os fins desta pesquisa, foram desconsiderados 

os “Anistiados”, que se referem a trabalhadores demitidos no início da década de 1990 e que 

tiveram seu retorno determinado pela Lei 8.878/94, pelo fato de estarem inseridos em um 

cenário de reivindicações. Os “Requisitados” também foram desconsiderados, por serem 

funcionários com outro tipo de ligação funcionário-organização, o que pode influenciar no 

resultado da pesquisa. Os “Artigos 37”, por se tratarem de funcionários que ingressaram na 

organização pelo seu notório saber, sem a necessidade de aprovação em concurso, também 

foram desconsiderados. 

 Dessa forma, o universo da pesquisa compreendeu um total de 1.873 indivíduos, 

pertencentes à categoria “Funcionários”, conforme demonstra a tabela 1. 

 

Tabela 1 – Categorias da força de trabalho da organização 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos no 

exercício 

Egressos no 

exercício Autorizada Efetiva 

Empregados   1.873 3 294 
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Cedidos   33 2 4 

Licença sem Vencimentos   2 0 1 

Licença Reclusão   0 0 0 

Empregados Anistiados   42 7 1 

Empregados Anistiados Cedidos   7 1 0 

Empregados Próprios   1.957 13 300 

Art. 37 da CF/88   9 0 29 

Requisitados   23 2 1 

Aposentados por Invalidez   47 3 1 

Diretores   5 1 1 

Total 2.293 2.041 19 332 

Fonte: Departamento de Pessoal – dezembro/2015. 

 

 

3.3 DEFINIÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 A organização está estruturada em quatro Diretorias: Diretoria de Administração e 

Finanças (DA), Diretoria de Operação e Comercialização (DO), Diretoria Técnica (DT) e 

Diretoria de Planejamento, Gestão e Meio Ambiente (DG). As Diretorias DA, DT e DG são em 

sua maioria compostas por funcionários de nível superior, público-alvo desta pesquisa. A figura 

3 mostra o organograma simplificado da organização até o nível de Superintendência, que pode 

ainda ser desdobrado até o nível Gerencial.  

Para fins de coleta de dados, foram entrevistados cinco gerentes e dez funcionários. O 

perfil dos funcionários foi determinado da seguinte forma: Engenheiros/Administradores e 

Gerentes com pelo menos dois anos na função e cuja gerência possuía no mínimo cinco 

funcionários, de forma a desconsiderar aquelas gerência sem funcionário subordinados ou cuja 

equipe fosse muito pequena. A pesquisa foi realizada com gerentes e funcionários que ocupam 

cargos de nível superior, como engenheiros e administradores, por fazerem parte da base 

ocupacional das áreas em estudo. 
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Figura 3 – Organograma simplificado da empresa pesquisada 

 
Fonte: O autor (2017). 

 

   

 O quadro 7 lista os sujeitos da pesquisa, escolhidos pelos critérios mencionados no 

parágrafo anterior e também pelos critérios de acessibilidade e representatividade na condução 

do fenômeno pesquisado, tendo sido entrevistados indivíduos dos quais fosse possível extrair 

os dados e informações relevantes à pesquisa (MERRIAM; TISDELL, 2015). 
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Quadro 7 – Sujeitos da pesquisa 

Superintendência Gerências Gerente Funcionários 

SX..X GX.X G1 F1 e F2 

SX..X GX.X G2 F3 e F4 

SX..X GX.X G3 F5 e F6 

SX..X GX.X G4 F7 e F8 

SX..X GX.X G5 F9 e F10 

Fonte: O autor (2017). 

  

 

3.4 COLETA DOS DADOS 

 

 Segundo Gray (2016), existem seis fontes de coleta de dados: documentação, registros 

de arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos. A coleta 

de dados nesta pesquisa foi feita por meio da realização de entrevistas semiestruturadas e em 

profundidade, de forma que o entrevistador pôde coletar o máximo de informação útil possível, 

inclusive fazendo questionamentos não estabelecidos no roteiro.  

O instrumento de pesquisa utilizado para analisar a percepção dos funcionários 

encontra-se no Apêndice A, com o nome de Roteiro de Entrevista Semiestruturado – Versão 

Funcionário, composto por: perguntas que caracterizem o trabalhador quanto a gênero, idade, 

forma de ingresso, cargo e tempo de serviço; perguntas visando entender o comprometimento 

afetivo do funcionário; e perguntas que investigam o seu engajamento. Para analisar a 

percepção de gestores, foi utilizado o Roteiro de Entrevista Semiestruturado – Versão Gestor, 

situado no Apêndice B, e composto pelas mesmas perguntas da versão funcionário, porém, a 

partir da visão do gestor.  

Os instrumentos foram gerados a partir de questionários já testados e validados na 

literatura sobre comprometimento afetivo e engajamento, situados em anexos. As escalas 

utilizadas foram: o Organizational commitment questionnaire (OCQ) (Questionário do 

Comprometimento Organizacional) de Mowday e Steers (1979) (Anexo A); Affective 

commitment scale (ACS) (Escala do Comprometimento Afetivo), de Allen e Meyer (1990) 

(Anexo B); Escala de comprometimento organizacional afetivo (ECOA) de Siqueira (2008) 

(Anexo C); Escala de bases do comprometimento organizacional (EBACO) (Anexo D); 
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e Comprometimento afetivo, de Rego, Cunha e Souto (2007) (Anexo E), para construir as 

questões sobre comprometimento afetivo; e a Utrecht work engagement scale (UWES) (Escala 

Utrecht do Engajamento no Trabalho), de Schaufeli, Bakker e Salanova (2006) (Anexo F), 

para construir as questões sobre engajamento.  

Antes do início das entrevistas, os instrumentos foram testados para avaliar a clareza e 

a objetividade das perguntas. As entrevistas foram realizadas presencialmente, e as respostas 

registradas por gravação de áudio, posteriormente transcritas em sua íntegra. Em complemento 

aos dados obtidos nas entrevistas, foram coletados dados da documentação empresarial 

disponível, como relatórios de gestão e pesquisas de clima organizacional (Anexo G). 

 

3.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Os dados foram tratados por meio de categorização das respostas, agrupando-se estas 

de forma a analisá-las à luz da literatura e da documentação disponibilizada pela organização. 

Segundo Kvale (2008), depois de registradas as informações, a melhor maneira de analisá-las 

é através de uma leitura detalhada, identificando-se palavras e grupos de palavras que tenham 

significância para a pesquisa e classificando-se as informações em categorias. Dessa forma, os 

dados foram organizados em subcategorias de comprometimento afetivo e engajamento, 

correspondentes a cada pergunta do questionário. Após a categorização, os dados foram tratados 

por análise de conteúdo, interpretando-se as informações categorizadas em relação à literatura 

e ao contexto organizacional no qual os sujeitos estão inseridos, expondo a percepção de 

funcionários e gestores em cada subcategoria e transcrevendo frações das entrevistas. 

A análise do conteúdo deu origem a um quadro resumo, que determinava a percepção 

de funcionários e gestores para cada subcategoria, o que facilitou a comparação da percepção 

dos grupos entrevitados. Para os gestores entrevistados, foram utilizados os seguintes critérios: 

percepção positiva (+), quando quatro ou mais gerentes apresentavam essa percepção; 

percepção negativa (-), quando quatro ou mais gerentes apresentavam essa percepção; e 

percepção neutra (+/-), quando nenhum dos dois primeiros critérios era atendido. Para os 

funcionários entrevistados, foram utilizados os seguintes critérios: percepção positiva (+), 

quando sete ou mais funcionários apresentavam essa percepção; percepção negativa (-), quando 

sete ou mais funcionários apresentavam essa percepção; e percepção neutra (+/-), quando 

nenhum dos dois primeiros critérios era atendido. 
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Com o objetivo de comparar os resultados obtidos nas entrevistas com aqueles obtidos 

na análise documental, foram estabelecidos critérios para analisar o índice geral de 

favorabilidade apresentado na pesquisa de clima, que mede o clima organizacional da empresa. 

Considerou-se um índice geral de favorabilidade alto quando este for maior ou igual a 70%; 

médio, quando se situar entre 50% e 70%; e baixo, o que for menor que 50%. 
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4 APRESENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 As entrevistas realizadas geraram uma grande quantidade de informações, de tal forma 

que os dados obtidos foram lidos detalhadamente, identificando-se palavras e grupos de 

palavras relacionadas ao objeto da pesquisa, e estas foram classificadas em categorias, de 

acordo com sua similaridade aos temas (KVALE, 2008). Para facilitar o agrupamento, foram 

determinadas categorias principais e suas subcategorias, o que resultou nas seguintes categorias 

principais: comprometimento afetivo sob a perspectiva de funcionários e gestores; engajamento 

sob a perspectiva de funcionários e gestores.  

As categorias de comprometimento afetivo contavam com as seguintes subcategorias, 

detalhadas na seção 4.2: 

a) sentimento que a organização traz;  

b) identificação com valores e filosofia da organização;  

c) apego emocional à organização;  

d) sentimento de fazer parte de um time;  

e) orgulho de trabalhar na organização e uma das melhores organizações para se 

trabalhar; 

f) disposição em se esforçar pela organização;  

g) preocupação com o futuro da organização e sentimento de dono da organização;  

h) continuidade da carreira na organização e existência de oportunidade de crescimento;  

i) escolha desta organização para se trabalhar;  

j) a importância da tarefa para escolha da organização; e  

k) política de RH (MOWDAY; STEERS, 1979; ALLEN; MEYER, 1990; REGO; 

CUNHA; SOUTO, 2007; SIQUEIRA, 2008).  

 

Enquanto as categorias de engajamento contavam com as seguintes subcategorias, 

detalhadas na seção 4.3: 

a) energia no trabalho;  

b) importância das tarefas;  

c) sensação de o tempo passar rápido;  

d) concentração no trabalho; e  

e) vontade de ir trabalhar (SCHAUFELI; BAKKER; SALANOVA, 2006).  
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 Antes de apresentar os resultados, o entrevistador expressa, na seção 4.1, as suas 

dificuldades enfrentadas e sua percepção a respeito do processo de entrevistas.  

Os resultados categorizados da percepção de gestores e funcionários foram resumidos, 

facilitando a comparação das percepções e sua análise. De forma a completar e dar robustez às 

informações obtidas por meio das entrevistas, também foram analisadas as pesquisas de clima 

de 2011, 2013, e 2015, disponíveis nos relatórios de sustentabilidade da organização (Anexo 

G). A análise das três pesquisas de clima contribuirá para o entendimento de mudanças 

significativas no decorrer do tempo, enquanto que a pesquisa de clima de 2015, a mais recente, 

também servirá como parâmetro para analisar a percepção de gestores e funcionários quanto ao 

comprometimento afetivo. A apresentação e descrição dos resultados seguirão, portanto, o 

fluxo estabelecido na figura 4. 

 

Figura 4 – Fluxo de apresentação e análise dos resultados 

 
Fonte: O autor (2017). 

 

4.1 ASPECTOS GERAIS 

 

 Inicialmente, destaca-se a dificuldade dos entrevistados de disporem de agenda para 

participar da entrevista, uma vez que esta exigia deles uma dedicação de 30 a 50 minutos. Outro 

obstáculo enfrentado a necessidade de se interromper a entrevista em razão do surgimento de 

algum assunto que demandava a atenção urgente do entrevistado, ou pela necessidade de 

mudança de local.  

Categorização 
das respostas

Resumo 
dos 

resultados

Comparação percepção 
Funcionário x Gestor

Comparação 
percepção x 

Pesquisa de clima
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As entrevistas foram realizadas em salas de reunião, preservando-se o sigilo das 

informações e da identidade do funcionário. O entrevistador interagiu com o entrevistado de 

forma a obter dele a maior quantidade de informações possível, esclarecendo algumas perguntas 

e deixando-o à vontade para contextualizar, citar exemplos e aprofundar suas respostas.  

 A garantia da confidencialidade e o compromisso de não divulgar as gravações fez com 

que os entrevistados se sentissem à vontade para responder todas as perguntas. Durante as 

entrevistas, percebeu-se que tanto os funcionários quanto os gestores estavam confortáveis para 

falar sobre os temas comprometimento e engajamento, ainda que tratassem de questões 

complexas e particulares. Essa percepção foi reforçada pelas respostas, em geral compostas por 

contextos, exemplificações, e que não eram muito curtas.  

A etapa posterior às entrevistas também representou um obstáculo, pois era preciso 

transcrever uma grande quantidade de dados e interpretá-los de forma a realizar o agrupamento 

em categorias (PATTON, 2015). 

 

4.2 COMPROMETIMENTO AFETIVO SOB A PERSPECTIVA DE FUNCIONÁRIOS E 

GESTORES 

 

Nesta seção se apresenta os resultados para a categoria comprometimento afetivo, de 

acordo com as percepções de funcionários e gestores, agrupadas em suas respectivas 

subcategorias.  

 

4.2.1 Sentimento que a organização traz 

 

Em relação a essa questão, os funcionários entrevistados convergiram para uma resposta 

que demonstra insatisfação, pois não estão felizes com a organização, não se sentem 

reconhecidos e consideram que a gestão da organização não demonstra preocupação com o 

bem-estar deles. Quando questionado a respeito, o funcionário F7 afirmou que: “Atualmente, 

estou insatisfeito, não vejo uma preocupação da empresa com os funcionários [...] A gestão da 

empresa não tem sido eficiente, pois os problemas são recorrentes”. O sentimento de 

insatisfação, segundo a visão de funcionários, pode ser desdobrado em um sentimento de 

desgosto, de distanciamento da organização, desânimo e desilusão (SIQUEIRA, 2008). 

 Os gestores entrevistados, por sua vez, enxergam que os empregados estão desanimados 

e insatisfeitos com a organização. Alguns gestores pontuaram que a insatisfação dos 
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empregados tem origens diferentes, quando os empregados novos são comparados aos mais 

antigos. O gestor G1 exemplificou essa diferença ao dizer que: 

 

Os funcionários mais antigos viveram um período em que a empresa era considerada 

de ponta e tinha o respeito de todos, nas mais diversas esferas, o que hoje já não 

acontece [...] os funcionários mais novos enfrentam uma política de cargos e salários 

engessada, com a qual é difícil haver crescimento e reconhecimento financeiro. 

 

4.2.2 Identificação com valores e filosofia da organização 

 

Segundo Mowday, Steers e Porter (1979), a identificação com a crença, valores, 

filosofia e objetivos da organização está positivamente relacionada ao comprometimento 

organizacional. Siqueira (2008) vai além, ao afirmar que este fator se relaciona ao componente 

afetivo do comprometimento organizacional. 

Nesse sentido, os funcionários compartilham dos mesmos valores e se identificam com 

a filosofia da organização, porém, segundo os entrevistados, alguns valores defendidos pela 

organização não são demonstrados em suas práticas. O funcionário F1 fez a seguinte afirmação: 

“É importante que a alta administração da empresa seja um espelho dos valores e da filosofia 

de trabalho”. 

 Segundo os gestores, os funcionários compartilham, sim, dos mesmos valores da 

organização e da filosofia de trabalho. Eles ressaltam que, em alguns casos, os funcionários 

podem discordar de algumas práticas, mas sem desrespeitar as diretrizes da organização. O 

gestor G4 admitiu que algumas práticas da organização não são compatíveis com seus próprios 

valores. 

 

4.2.3 Apego emocional à organização 

 

Os funcionários se sentem emocionalmente ligados à organização, uns mais, outros 

menos, mas todos possuem este sentimento. Apesar dessa ligação, não aceitariam qualquer tipo 

de trabalho para continuar na organização, conforme demonstram os funcionários F1, F2, F3 e 

F6 em suas respostas. Em uma situação em que a nova função desagradasse, procurariam outras 

opções no mercado de trabalho antes de pedir demissão. A questão da facilidade de se apegar à 

outra organização é um fato que pode ocorrer, não havendo, na visão dos funcionários, motivo 

para duvidarem disso. 
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 A percepção dos gestores é de que os empregados se sentem emocionalmente ligados à 

organização, porém, acreditam que eles não aceitariam qualquer trabalho para continuar nela. 

Na verdade, a questão histórica de estabilidade do emprego, apesar de não ser garantida por lei, 

faz os funcionários inclusive recusarem determinados trabalhos. Quanto à possibilidade de estes 

funcionários se apegarem a outra organização, os gestores não enxergam nada que impeça que 

isso ocorra. O gestor G3 resumiu bem essa percepção, pois, segundo ele: “Os empregados 

gostam da empresa e se acostumaram com o ambiente aqui, mas é claro que, se eles recebessem 

uma oportunidade melhor em outro lugar, eles topariam e ficariam apegados da mesma 

maneira”. 

 Segundo Rego, Cunha e Souto (2007), esse apego emocional pode ser justificado pela 

experiência de segurança psicológica, como o fato de os funcionários se acostumarem com o 

ambiente da organização. Com o passar do tempo, é desenvolvido um laço de confiança e é 

estabelecido um contrato psicológico de natureza relacional com a organização. 

 

4.2.4 Sentimento de fazer parte de um time 

 

Segundo os entrevistados, eles se sentem, sim, parte de um time, quando considerada 

apenas a sua equipe de trabalho no nível de gerência. No entanto, ao pensarem na organização 

como um único time, o sentimento é diferente, uma vez que eles consideram que as áreas da 

organização não trabalham em conjunto. Quando questionado a respeito, o funcionário F2 

respondeu: “A equipe em si é muito boa, eu me sinto parte da equipe, sim”. 

 Os gestores entrevistados acreditam que os funcionários possuem o sentimento de 

fazerem parte de um time. Eles fizeram questão de ressaltar que comandam um time unido e 

que todos trabalham em conjunto. Apesar da resposta positiva, alguns gestores mencionaram 

que existem casos pontuais de funcionários que não trabalham em equipe. Em um aspecto geral, 

a fala que melhor resume essa questão é a do gestor G3: “Trabalhamos como um time e os 

funcionários colaboram para que isso ocorra”. 

 Leroy, Palanski e Simons (2012) argumentam que a boa relação entre gestores e 

funcionários, na consolidação de uma equipe, colabora para o comprometimento afetivo do 

funcionário em relação à organização. Vanhala, Heilmann e Salminen (2016) discordam desse 

argumento e defendem a ideia de que o comprometimento organizacional não depende da 

relação com gestores e colegas de trabalho, mas sim da relação de confiança entre funcionário 

e organização. 
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4.2.5 Orgulho de trabalhar na organização 

  

Todos os entrevistados afirmaram sentir orgulho de trabalhar nesta organização, apesar 

de fazerem ressalvas quanto à atual situação complicada da Administração Pública. O 

funcionário F3 afirmou que: “[...] apesar da gente estar na mídia geralmente de forma negativa, 

eu tenho orgulho, sim”. 

 Os gestores concordaram em que os funcionários têm orgulho de trabalhar nesta 

organização. Quando perguntado a respeito, o gestor G2 respondeu:  

 

Sim, isso eu vejo com clareza. No pessoal da minha equipe isso é transparente [...] no 

que eu vejo no dia a dia, tem orgulho de trabalhar, apesar de tudo que a gente está 

passando, das situações, da política, corrupção, trabalhando a 200%, suprindo 

necessidade de outros. Eu acho que eles estão bem empenhados. Acho que a empresa 

em si, apesar de tudo, dá um suporte bem grande para a gente. Se você perguntar para 

eles, eu acho que eles vão responder que eles têm orgulho de trabalhar sim, assim 

como eu tenho. 

 

O orgulho demonstrado pelos funcionários em trabalhar na organização e a percepção 

dos gestores ratificam esse sentimento, que se assemelha ao orgulho expresso por outros 

funcionários públicos. Em estudo realizado em uma estatal italiana, por exemplo, um 

funcionário relatou: “Eu considero meu trabalho um serviço para o estado e para as outras 

pessoas, por isso quero sempre fazer meu melhor. Portanto, mesmo se houver problemas e 

obstáculos, eu não me importo, já que eles são parte do meu trabalho” (SIMONE et al., 2016). 

 

4.2.6 Uma das melhores organizações para se trabalhar 

 

Todos consideram a organização um bom lugar para trabalhar, mas não a consideram 

uma das melhores organizações para se trabalhar. O funcionário F2 fez a seguinte afirmação: 

“Aqui é um ótimo local para se trabalhar, principalmente quanto aos benefícios [..] a 

organização precisa melhorar na gestão de pessoas, para estar entre as melhores”. 

 As opiniões em relação à possibilidade de ela estar entre as melhores empresas para se 

trabalhar foram conflitantes. Alguns consideram que sim, outros a consideram uma ótima 

empresa, porém não uma das melhores. Ao ser perguntado se os empregados consideram uma 

das melhores organizações para se trabalhar, o gestor G1 foi taxativo: “Acredito que não [...] 

os empregados vivem dizendo que, se tivessem oportunidade de passar em outro concurso, 

deixariam a organização”. Em contrapartida, o gestor G5 afirmou: “Sim, os empregados 
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consideram esta uma das melhores organizações para se trabalhar, principalmente pelos seus 

benefícios”. 

 Pinho, Bastos e Rowe (2015b), ao estudarem o comprometimento organizacional em 

empresas estatais, determinaram diversos fatores que as deixariam entre as melhores 

organizações para se trabalhar: ações como oferecer benefícios, recursos, treinamentos e 

estimular a participação dos funcionários; e características das organizações como ter um bom 

ambiente de trabalho, modelo de gestão participativo e de liderança participativa. 

 

4.2.7 Disposição em se esforçar pela organização 

 

Essa pergunta gerou algumas considerações importantes. Todos os funcionários 

entrevistados estariam dispostos a se esforçar mais do que o esperado pelo bem da organização, 

mas reconhecem que, no momento, não têm feito isto. A justificativa para esse comportamento 

contraditório tem sido o fato de que os resultados que o funcionário entrega não receberem o 

retorno e o reconhecimento esperados por ele, conforme corroborado pelo funcionário F10: 

“Meu esforço não faz diferença, não temos nenhum tipo de reconhecimento por isso”. 

 A percepção dos gestores é de que a grande maioria não está disposta a fazer mais do 

que o esperado, porém, alguns empregados não só estão dispostos a isso, como já se esforçam 

para tanto. O gestor G1 defendeu que essa questão é complexa, pois: “É difícil você cobrar de 

um funcionário que ele se esforce mais, quando um colega de trabalho dele não está disposto a 

fazer o mesmo”. 

A não disposição em se esforçar pela organização demonstra uma falta de 

comprometimento por parte dos funcionários (MAYER; SCHOORMAN, 1992). O ideal seria 

que os funcionários se conscientizassem de que devem se esforçar em benefício da organização 

e cumprir suas tarefas, para atingir os objetivos organizacionais (SIQUEIRA, 2008). 

 

4.2.8 Preocupação com o futuro da organização 

 

Os funcionários entrevistados em geral se preocupam com o destino da organização. O 

fato de se importarem está diretamente ligado ao impacto que eles podem sofrer de acordo com 

a situação da organização. O funcionário F7, porém, menciona que: “[...] se a empresa se der 

bem ou se der mal, não necessariamente isso vai ser bom ou ruim para mim”. 
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 De acordo com os gestores, os empregados se importam com o destino da organização 

porque isso também afeta o destino deles. Quanto ao fato de se importarem com o destino da 

organização, o gestor G2 afirmou que:  

 

Eles estão conscientes de tudo o que está acontecendo, tanto no nível inferior quanto 

no nível superior [...] eles estão sabendo de todas as decisões que a empresa está 

tomando. Isso é importante para eles, para mim, para a gente. Se a gente não estiver 

engajado nisso, é o leite que a gente bota em casa, a gente tem que lutar, saber sobre 

tudo e ajudar. Não adianta cada um ficar sentado esperando, porque não vai cair do 

céu. 

  

A importância de estar preocupado com o futuro da organização está relacionada ao 

próprio futuro do funcionário. Segundo Barraud-Didier, Henninger e El Akremi (2012), o 

componente afetivo do comprometimento indicaria um sentimento de envolvimento e um 

desejo de fazer parte da organização, o que significa também se preocupar com o destino dela. 

 

4.2.9 Sentimento de ser dono da organização 

 

 Os funcionários não demonstram um sentimento de serem donos da organização. O 

funcionário F7 afirma que: “Não me sinto dono da organização, principalmente porque não vejo 

a organização me reconhecendo como parte importante de todo o processo [...] não me sinto 

reconhecido”. 

 Em relação a sentir-se dono da organização, os gestores não enxergam esse sentimento 

nas ações dos funcionários. Nesse sentido, o gestor G4 discordou da opinião negativa da maioria 

ao afirmar que: “A gente tem que fazer o que está no nosso alcance [...] assim, a gente consegue 

construir e colocar a empresa para frente. Se todo mundo ficar parado, sentado, vai parar tudo, 

é uma engrenagem, e os funcionários entendem isso”. 

 O fato de os funcionários não se sentirem donos da empresa relaciona-se negativamente 

com o seu comprometimento afetivo, e pode significar uma maior relação com o componente 

normativo do comprometimento, pois eles consideram que não precisam do emprego e não 

gostam da função que exercem (MEDEIROS; ENDERS, 1998). 

 

4.2.10 Continuidade da carreira na organização 

 

 Esta pergunta gerou respostas conflitantes. Enquanto alguns funcionários se sentiriam 

felizes em passar toda a carreira nesta organização, outros não. O funcionário F2 confidenciou: 
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“pretendo continuar na organização por fatores como benefícios, salário e porque gosto do meu 

trabalho aqui”. O funcionário F10 teve posição contrária, afirmando que: “Não pretendo passar 

toda minha carreira aqui, quando tiver oportunidade, vou sair [...] ainda mais estando tanto 

tempo no mesmo cargo”. 

 Na visão dos gestores, os funcionários pretendem se aposentar nesta organização. O 

gestor G5 confidenciou que: “Na situação atual do país, nenhum empregado pensa em sair da 

empresa, mas mesmo quando havia grande oferta de emprego, o desejo da maioria era continuar 

e construir uma carreira aqui”. 

 Basso e Antoni (2009) corroboram a percepção do funcionário F2 ao destacarem que 

um dos principais motivos para os funcionários permanecerem em algumas organizações é a 

falta de opções que ofereçam melhores benefícios. A percepção dos gestores é ratificada por 

Silva, Lima e Leone (2015), ao afirmarem que a permanência em uma carreira está mais ligada 

à insegurança de ter ou não alternativas, à possibilidade de desemprego e à competitividade do 

mercado. 

 

4.2.11 Existência de oportunidade de crescimento 

 

 Os funcionários entrevistados consideraram que há poucas oportunidades de 

crescimento na empresa. Mesmo aqueles que passariam a vida trabalhando nesta organização 

não enxergam oportunidades de crescimento nela, como confidenciou o funcionário F2: “Eu 

não enxergo muitas oportunidades de crescimento”. 

 Segundo os gestores, existem oportunidades de crescimento para todos. O gestor G5 

confidenciou que: “[...] existem diversas oportunidades de crescimento, tanto em relação a 

treinamentos quanto em relação a cargos, só é preciso se esforçar e ter paciência”. 

 A oportunidade de crescimento é um motivador tanto para que o indivíduo se esforce 

mais pela organização como para que ele continue sua carreira nela. Acredita-se que o esforço 

extra do funcionário deva ser recompensado e que as organizações devam dar mais 

oportunidades (SIQUEIRA, 2008). Pinho, Bastos e Rowe (2015a) também sinalizaram, em suas 

pesquisas, a saída da organização por falta de oportunidade de crescimento. 

 

4.2.12 Escolha desta organização para se trabalhar 

 

 Os entrevistados se sentem felizes por terem escolhido esta organização e não 

consideram a escolha um erro. Mesmo aqueles que não se encontram felizes no momento, não 
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consideram que foi um erro ter escolhido esta organização, conforme relata o entrevistado F8: 

“Na época, das escolhas que eu tive, não me arrependo de ter vindo para cá. Apesar de não estar 

muito feliz no momento, a escolha foi acertada”. 

 Os gestores consideram que os empregados estão felizes por terem escolhido esta 

organização. Mesmo aqueles que estão insatisfeitos não se arrependem da escolha, 

principalmente porque nesta organização eles se sentem mais seguros de que continuarão 

empregados. Os gestores G2, G3, G4 e G5 acreditam que existem mais pontos positivos do que 

negativos em se trabalhar nesta organização. 

 Botelho e Paiva (2011) citam a estabilidade, a flexibilidade de horário e a carga horária 

reduzida como fatores que possam justificar esse sentimento dos funcionários de terem feito a 

escolha certa e a percepção dos gestores de que este sentimento se dá devido à maior garantia 

de emprego. 

 

4.2.13 A importância da tarefa para escolha da organização 

 

 A função dos entrevistados não pesaria tanto na decisão de trabalhar em uma outra 

organização ou não. Alguns gostam do trabalho que executam, outros não. Mesmo aqueles que 

gostam, não veriam problema em executar outra função em outro lugar, porém, não 

concordariam em executar qualquer função. Ao ser questionado nesse sentido, o funcionário 

F3 afirmou: “Quanto à tarefa em si, com certeza, eu gosto do meu trabalho [...] Eu não estaria 

disposto a realizar qualquer função, mas teria várias funções que eu poderia trabalhar sem 

problema algum”. 

 As respostas dos gestores, em geral, apresentaram certa relatividade, pois a decisão 

dependeria da atividade que seria executada. Algumas respostas, como as dos gestores G1 e 

G4, exemplificaram que mesmo internamente existem diversos funcionários exercendo funções 

que não estão diretamente ligadas à sua formação, por exemplo. Nesse sentido, o gestor G1 

afirmou: “Eu trabalharia em outra organização mesmo que o trabalho fosse diferente, isso é 

muito relativo”. O relato do gestor G4 segue a mesma ideia: “Trabalharia em outra organização 

exercendo a mesma atividade ou outra também [...] comecei a trabalhar na empresa exercendo 

uma atividade totalmente diferente da minha formação”. 

 Singh e Gupta (2015) trazem a ideia de que os funcionários comprometidos com a 

função exercida apresentam um baixo comprometimento organizacional, pois estão mais 

atrelados à ocupação do que à organização.  
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4.2.14 Política de RH 

 

 Todos os entrevistados compartilham da opinião de que não há uma política de pessoal 

na organização e de que o setor de Recursos Humanos (RH) funciona apenas como 

departamento de pessoal, sem que haja uma gestão estratégica de pessoas como fonte de 

vantagem competitiva. Nesse sentido, o funcionário F7 expressou a seguinte opinião: 

 

Basicamente nós não temos política de RH [...] não vejo o RH analisando se a pessoa 

está na área certa, ou se existiria outra área que ela poderia render melhor [...] mesmo 

a troca entre áreas é sempre dificultada. Você só consegue mudar se você causar 

problemas. Fora isso, é raríssimo a pessoa ter oportunidade de mudar ou procurar uma 

área em que a pessoa se encaixe melhor. 

 

 Os gestores enxergam que a política de gestão de pessoas da organização é deficiente, 

de tal forma que eles não possuem recursos para comprometer e engajar os funcionários. 

Conforme afirmou o gestor G1: “Acredito que dificilmente alguém vá concordar com a política 

de RH da empresa, se considerarmos que ela existe [...] O responsável pela gestão de pessoas 

na empresa é o gerente de cada área, mas não houve um preparo para que isso ocorresse”. Ao 

responderem a essa pergunta, os gestores ressaltaram três temas, em especial, que deveriam ser 

contemplados: transferência de pessoal, treinamento e política de méritos (aumento salarial). 

Segundo eles, não há um controle e um procedimento determinado para essas questões, o que 

gera muita insatisfação dos funcionários. 

 Segundo Horta, Demo e Roure (2012), práticas de envolvimento, recompensa, 

reconhecimento, relacionamento, participação e comunicação são capazes de colaborar para o 

comprometimento afetivo e o aumento da satisfação, sendo a política de RH predecessora do 

comprometimento organizacional e da satisfação no trabalho. Vanhala, Heilmann e Salminen 

(2016) defendem uma política de RH capaz de fomentar a confiança do funcionário na 

organização e, por consequência, aumentar o seu comprometimento organizacional.  

 

4.3 ENGAJAMENTO SOB A PERSPECTIVA DE FUNCIONÁRIOS E GESTORES 

 

Nesta seção se apresenta os resultados para a categoria engajamento, de acordo com as 

percepções de funcionários e gestores, agrupadas em suas respectivas subcategorias.  
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4.3.1 Energia no trabalho 

 

 As respostas a essa questão não convergiram para um consenso. Alguns funcionários se 

sentem cheios de energia, enquanto outros estão desanimados. O funcionário F8 afirmou: “Me 

sinto bem e cheio de energia, não paro um segundo durante o dia”. Enquanto o funcionário F1 

relatou que: “O dia demora a passar e sinto bastante sono, meu trabalho é entediante”. 

 Os gestores focaram em dizer que seus empregados possuem bastante energia para 

trabalhar, mas não podem garantir que todos os funcionários da empresa se sentem da mesma 

forma. O gestor G5 deu o seguinte depoimento: “Posso responder pelos meus empregados. 

Enxergo que eles possuem muita energia para trabalhar, mas não posso garantir que isso valha 

para todos os empregados da empresa”. 

 A energia no trabalho está ligada a um estado intrínseco, diferente de um traço de 

personalidade, mas que é duradouro e reflete um bem-estar do trabalhador, sendo a energia 

tratada na literatura como um dos componentes do engajamento, denominado vigor. 

Trabalhadores que se sentem cheios de energia no trabalho são capazes de realizar qualquer 

atividade, são proativos e se adaptam bem às mudanças (MOURA; RAMOS, 2014). 

 

4.3.2 Importância das tarefas 

 

 Os entrevistados, em sua maioria, consideram que o trabalho que eles executam é 

importante, mas pontuaram que também executam atividades pouco significantes, como 

trabalhos burocráticos. O funcionário F3 ressaltou o seguinte fato: “Nosso trabalho aqui é muito 

importante e enxergamos o resultado final [...] mas é impossível fugir da papelada, 

principalmente porque somos uma empresa pública”. 

 A resposta dos gestores demonstra que eles consideram que toda função tem sua 

importância, mesmo aquelas que não estão diretamente ligadas à atividade fim da organização. 

O gestor G2 afirmou: “Considero que sim, inclusive tento sempre passar o quanto é importante 

o trabalho que eles fazem. Mesmo quando eles acham que é um trabalho pouco importante, 

tento demonstrar o impacto, mesmo que indireto, da função que eles exercem”. 

 Hirschi (2012) traz a questão ocupacional sob uma ótica diferente, pois defende que 

outros fatores além da importância das tarefas devam ser considerados na análise do 

engajamento do funcionário, como a vocação, por exemplo, que gera um senso de propósito e 

identificação do funcionário com a função exercida. 

 



61 

 

4.3.3 Sensação de que o tempo passa rápido 

 

 De acordo com os funcionários, a questão sobre se o tempo passa rápido ou não está 

diretamente ligada ao tipo de atividade que estão executando. Se for uma tarefa interessante e 

que tenha importância para a atividade fim da organização, eles têm a sensação de que o tempo 

passa rápido. Se for uma atividade simplesmente burocrática, o tempo demora a passar. Ao 

responder a essa pergunta, o funcionário F9 deu o seguinte exemplo: “Quando estamos em uma 

reunião discutindo algum processo, o tempo voa [...] quando estamos elaborando algum 

documento extenso, que pode ser a própria ata de uma reunião, por exemplo, esse trabalho de 

digitação faz com que o tempo demore a passar”. 

 De acordo com os gestores, os funcionários reclamam da falta de tempo e não de que o 

tempo demora a passar. Segundo o entrevistado G1: “Os funcionários estão o tempo todo 

reclamando da quantidade de serviço, que não dá tempo de fazer tudo e que eles passam o dia 

tão ocupados que, quando percebem, já acabou o expediente”. O gestor G3 afirmou que: 

“Apesar de reclamarem da falta de tempo, eles parecem sempre aliviados ao final do dia, tendo 

terminado o serviço ou não”. 

 A sensação de o tempo passar rápido, segundo Simone et al. (2016), está diretamente 

ligada à concentração no trabalho, pois o funcionário engajado se mostra atento a detalhes e 

perde a noção do tempo quando está trabalhando. 

 

4.3.4 Concentração no trabalho 

 

 Em resposta a essa questão, os entrevistados afirmaram que conseguem se concentrar 

no trabalho, apesar de haver distrações e alguns deles trabalharem em ambientes de grande 

movimentação de pessoas. Um funcionário afirmou que essa concentração é mais uma 

característica pessoal dele do que uma situação gerada pelo ambiente ou pelo trabalho a ser 

executado. Quanto às distrações, o entrevistado F6 fez o seguinte comentário: “Consigo me 

concentrar e esquecer tudo à minha volta [...] quando existe muito barulho e conversa, coloco 

meu fone de ouvido”. 

 Alguns gestores afirmaram que seus empregados conseguem se concentrar no trabalho 

e esquecer de tudo ao redor, enquanto outros gestores afirmaram que seus funcionários não 

conseguem se concentrar pois são constantemente interrompidos e porque na área há sempre 

uma grande movimentação. Quando questionado a respeito, o entrevistado G5 disse que: 

“Trabalhamos em uma área técnica, que exige muita concentração, portanto, o silêncio do 
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ambiente facilita a concentração dos funcionários, além de todos aqui gostarem muito da função 

que exercem”. O gestor G1, de maneira oposta, relatou que: “Aqui é muito difícil manter a 

concentração, somos sempre interrompidos [...] percebo que meus funcionários estão o tempo 

todo saindo do seu local de trabalho, muitas vezes ficando em pé, discutindo algo, ou, quando 

estão no local de trabalho, atendendo telefonemas”. 

 A concentração no trabalho está diretamente ligada ao engajamento, se enquadrando na 

componente absorção, que se refere ao estado de concentração em que o sujeito não se desliga 

do trabalho e assim, para ele o tempo passa rapidamente. O resultado são trabalhadores que 

rendem mais (MOURA; RAMOS, 2014). 

 

4.3.5 Vontade de ir trabalhar 

 

 Os funcionários, em sua maioria, têm vontade de ir trabalhar, mas consideram que essa 

vontade já foi maior e que, em alguns momentos, eles realmente não se sentem estimulados a 

ir trabalhar. Quando questionado, o funcionário F4 afirmou: “Eu gosto muito de trabalhar, mas 

confesso que ultimamente tenho acordado desanimado de ir para o trabalho”. 

 Os gestores apresentaram respostas divergentes quanto a essa questão e, pela percepção 

deles, a vontade de vir trabalhar, ou não, depende do ambiente de trabalho, da satisfação com o 

trabalho que é executado, da relação com os colegas de trabalho e também da consciência de 

que o mercado de trabalho não está favorável. O gestor G2 resumiu bem essa situação, ao 

afirmar: “Acredito que meus funcionários acordam dispostos a vir trabalhar, muito pelo 

ambiente que construímos e pela natureza do trabalho [...] não posso garantir que isso ocorra 

com funcionários de outras gerências, já que existem particularidades em cada equipe de 

trabalho”. O entrevistado G4 reforçou essa percepção ao dizer: “Meus funcionários sim, mas 

vejo alguns funcionários desanimados em outras gerências, talvez pela função que eles 

desempenham ou pelo ambiente de trabalho”. 

 A vontade de ir trabalhar está relacionada aos três componentes do engajamento: vigor, 

dedicação e absorção. Segundo Schaufeli (2016), funcionários engajados podem ser 

caracterizados como enérgicos, que trabalham duro, entusiasmados, envolvidos e focados no 

trabalho. 

 

4.4 RESUMO DOS RESULTADOS 
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 Os resultados obtidos através do instrumento de pesquisa foram resumidos nos quadros 

8 e 9, mostrando a representação gráfica das categorias analisadas com os constructos 

comprometimento e engajamento (positiva ou negativa), respectivamente, sob a ótica de 

funcionários e gestores. Para chegar à conclusão da percepção negativa ou positiva, foi 

realizada uma análise de conteúdo, e os entrevistados foram divididos conforme suas 

percepções para cada categoria.  

 No resumo das percepções dos dez funcionários entrevistados, foram utilizados os 

seguintes critérios: percepção positiva (+), quando sete ou mais funcionários apresentavam essa 

percepção; percepção negativa (-), quando sete ou mais funcionários apresentavam essa 

percepção; e percepção neutra (+/-), quando nenhum dos dois primeiros critérios era atendido.  

No resumo da percepção dos cinco gerentes entrevistados, foram utilizados os seguintes 

critérios: percepção positiva (+), quando quatro ou mais gerentes apresentavam essa percepção; 

percepção negativa (-), quando quatro ou mais gerentes apresentavam essa percepção; e 

percepção neutra (+/-), quando nenhum dos dois primeiros critérios era atendido.  

 

Quadro 8 – Percepção de funcionários e gestores sobre o Comprometimento Afetivo do funcionário público 

QUESTÕES COMPROMETIMENTO 
Percepção 

Funcionário Gestor 

Sentimento que a organização traz - - 

Identificação com valores e filosofia da organização + + 

Apego emocional à organização + + 

Sentimento de fazer parte de um time + + 

Orgulho de trabalhar na organização + + 

Uma das melhores organizações para se trabalhar - +/- 

Disposição em se esforçar pela organização - - 

Preocupação com o futuro da organização + + 

Percepção de ser dono da organização - - 

Continuidade da carreira na organização +/- + 

Existência de oportunidade de crescimento - + 

Escolha desta organização para se trabalhar + + 

Política de RH - - 

Fonte: O autor (2017). 

 

A categoria “importância da tarefa para escolha da organização” não foi considerada no 

quadro 9, uma vez que os funcionários julgaram que não há relação entre esses dois fatores e 
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os gestores se posicionaram afirmando que grande parte dos funcionários executavam tarefas 

não compatíveis com a sua formação inicial. 

 

Quadro 9 – Percepção de funcionários e gestores sobre o Engajamento do funcionário público 

QUESTÕES ENGAJAMENTO 
Percepção 

Funcionário Gestor 

Energia no trabalho - + 

Importância das tarefas +/- + 

Sensação de o tempo passar rápido +/- + 

Concentração no trabalho + +/- 

Vontade de ir trabalhar + +/- 

Fonte: O autor (2017). 

 

 

4.5 COMPARAÇÃO DAS PERCEPÇÕES DE FUNCIONÁRIOS X GESTORES LIGADAS 

AO COMPROMETIMENTO AFETIVO  

 

 As diversas justificativas apresentadas para as percepções negativas dos funcionários 

em relação ao sentimento que a organização traz gera um parâmetro generalista do 

comprometimento, servindo de comparação para análise de outros fatores. Nesse sentido, 

funcionários e gestores entrevistados nesta pesquisa têm uma percepção negativa desse fator, 

porém, com justificativas diferentes. Enquanto os funcionários se sentem insatisfeitos pela falta 

de preocupação da empresa com o seu bem-estar, os gestores acreditam que eles se sentem 

insatisfeitos pela falta de reconhecimento financeiro e, em alguns casos, pela recente 

fragilização da reputação da empresa. A falta de preocupação da organização com o bem-estar 

do empregado está negativamente relacionada ao comprometimento afetivo, e, por 

consequência, negativamente relacionada à satisfação no trabalho, que é correlata ao 

comprometimento, o que confirma a razoabilidade da percepção dos funcionários (MEYER et 

al., 2002).  

Como demonstrado acima, os funcionários trataram o assunto de forma mais ampla, 

enquanto os gestores se ativeram à política de salários e à imagem da instituição. Isso fica claro 

ao se comparar o discurso do funcionário F7 com o do G1. Enquanto o primeiro afirmou que 

“Atualmente estou insatisfeito, não vejo uma preocupação da empresa com os funcionários [...] 



65 

 

A gestão da empresa não tem sido eficiente, pois os problemas são recorrentes”, o G1 

apresentou a seguinte explicação para a insatisfação dos funcionários: 

 

Os funcionários mais antigos viveram um período em que a empresa era considerada 

de ponta e tinha o respeito de todos, nas mais diversas esferas, o que hoje já não 

acontece [...] os funcionários mais novos enfrentam uma política de cargos e salários 

engessada, com a qual é difícil haver crescimento, reconhecimento financeiro. 

 

 Em resumo, questões relacionadas à identificação com valores e filosofia, apego 

emocional, sentimento de fazer parte do time, orgulho de trabalhar na organização, preocupação 

com o destino da organização e escolha desta organização para trabalhar tiveram respostas 

convergentes de funcionários e gestores, ambos apresentando uma percepção positiva do 

comprometimento afetivo do funcionário. Fu e Deshpande (2014) consideram, inclusive, que 

um dos fatores geradores do apego emocional do funcionário à organização é sua identificação 

com os valores e a filosofia desta, o que corroborou para que gestores e funcionários 

apresentassem a mesma percepção quanto a esses fatores.  

Quando perguntado se ele se sente parte de um time e se tem orgulho de trabalhar na 

organização, o funcionário F2 respondeu: “A equipe em si é muito boa, eu me sinto parte da 

equipe, sim”; e o funcionário F3 afirmou que, “[...] apesar da gente estar na mídia geralmente 

de forma negativa, eu tenho orgulho, sim”. Quando perguntado se os funcionários se sentem 

parte de um time e se eles têm orgulho de trabalhar na organização, o entrevistado G2 

respondeu: 

 

Sim, isso eu vejo com clareza. No pessoal da minha equipe isso é transparente [...] no 

que eu vejo no dia a dia, têm orgulho de trabalhar, apesar de tudo que a gente está 

passando, das situações, da política, corrupção, trabalhando a 200%, suprindo 

necessidade de outros, eu acho que eles estão bem empenhados, acho que a empresa 

em si, apesar de tudo, dá um suporte bem grande para a gente. Se você perguntar para 

eles, eu acho que eles vão responder que eles têm orgulho de trabalhar, sim, assim 

como eu tenho. 

 

Em relação ao sentimento de fazer parte do time, porém, há uma observação feita pelos 

funcionários, segundo a qual, este sentimento é positivo quando considerada apenas a unidade 

organizacional em que estão alocados, e não quando consideram toda a organização. 

Em relação à preocupação com o destino da organização, apesar da percepção positiva, 

funcionários e gestores não enxergam, nos funcionários, o sentimento de serem donos dela, 

sendo essa preocupação limitada aos impactos que o próprio funcionário possa sofrer. Tanto a 

falta de coesão entre os funcionários de todos os setores da organização, assim como a ausência 

de um sentimento de serem donos dela chamam a atenção para uma deficiência nas relações 
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interpessoais e uma ausência de vínculo entre a organização e os funcionários (VARGAS; 

BIRRER; MINELLO, 2012).  

Ainda assim, as respostas quanto à escolha da organização para trabalhar demonstram 

que não há arrependimentos nesse sentido, mesmo com o atual momento de insatisfação em 

relação à empresa, percebido tanto por funcionários quanto por gestores. Essa visão fica clara 

quando analisado o discurso do entrevistado F8, que disse: “Na época, das escolhas que eu tive, 

não me arrependo de ter vindo para cá. Apesar de não estar muito feliz no momento, a escolha 

foi acertada”. 

 Os aspectos negativos vinculados ao comprometimento afetivo, tanto na perspectiva de 

funcionários quanto na de gestores, estão relacionados à falta de disposição dos funcionários 

em se esforçar pela organização e à ausência de política de RH.  

Na primeira questão, os funcionários tiveram dificuldade em admitir que não estão 

dispostos a se esforçar. Eles afirmam que estariam dispostos, mas não se esforçam nesse 

sentido, por não observarem qualquer tipo de reconhecimento da empresa pelo trabalho 

realizado. No entanto, o gestor G1 ofereceu a seguinte justificativa para essa atitude dos 

funcionários: “É difícil você cobrar de um funcionário que ele se esforce mais, quando um 

colega de trabalho dele não está disposto a fazer o mesmo”.  

Segundo Horta, Demo e Roure (2012), a política de RH está relacionada ao bem-estar 

do funcionário e é predecessora do comprometimento organizacional, sendo um fator 

determinante para fomentar a confiança deste na organização. Segundo os dados da pesquisa, a 

política de RH foi resumida por todos os entrevistados como deficiente, sendo que funcionários 

e gestores apontam os pontos falhos e os pontos faltantes da política de RH, e alguns dos 

entrevistados se resumiram a dizer que não existe uma política de RH na empresa, mas sim um 

setor que faz a administração do pessoal. Essa opinião é clara ao se analisar a fala do 

entrevistado F7: 

 

Basicamente nós não temos política de RH [...] não vejo o RH analisando se a pessoa 

está na área certa, ou se existiria outra área que ela poderia render melhor [...] mesmo 

a troca entre áreas é sempre dificultada. Você só consegue mudar se você causar 

problemas. Fora isso, é raríssimo a pessoa ter oportunidade de mudar ou procurar uma 

área em que a pessoa se encaixe melhor. 

 

Dessa forma, os funcionários enumeraram a falta de reconhecimento, a falta de união 

entre os departamentos da organização e a falta de perspectiva de crescimento como aspectos 

negativos ligados ao comprometimento. A opinião de um gestor corrobora a percepção 

negativa, mas de uma perspectiva diferente, como pode ser visto no discurso do gestor G1: 
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“Acredito que dificilmente alguém vá concordar com a política de RH da empresa, se 

considerarmos que ela existe [...] o responsável pela gestão de pessoas na empresa é o gerente 

de cada área, mas não houve um preparo para que isso ocorresse”. Ao responder a essa pergunta, 

os gestores ressaltaram três temas em especial, que não estariam sendo contemplados: 

transferência de pessoal, treinamento e política de méritos (aumento salarial). 

 Gestores e funcionários discordaram quanto à percepção do comprometimento afetivo 

do funcionário nos casos em que avaliavam se a organização era uma das melhores para se 

trabalhar, se os funcionários ficariam felizes em passar toda a carreira na organização e se 

haveria oportunidades de crescimento. Alguns gestores consideram a organização uma das 

melhores para se trabalhar. Outros gestores e funcionários entrevistados, apesar de 

considerarem a organização um bom lugar para trabalharem, não a colocam entre as melhores.  

Quanto a passar toda a carreira na organização, alguns funcionários são favoráveis, 

outros não, justamente porque consideram que existem poucas oportunidades de crescimento 

nesta empresa. Aqueles que pretendem continuar na organização utilizaram como justificativa 

fatores como benefícios e vantagens adquiridos com o tempo, o que caracteriza um 

comprometimento instrumental, segundo a teoria de Barraud-Didier, Henninger e El Akremi 

(2012). Em contrapartida, os gestores acreditam que os funcionários pretendem se aposentar na 

organização e defendem a existência de oportunidades de crescimento, conforme pode ser 

percebido pelo depoimento do G5: “[...] existem diversas oportunidades de crescimento, tanto 

em relação a treinamentos quanto em relação a cargos, só é preciso se esforçar e ter paciência”. 

 

4.6 PESQUISA DE CLIMA X PERCEPÇÃO DO COMPROMETIMENTO AFETIVO 

 

 A percepção do comprometimento afetivo sob a ótica de funcionários e gestores pode 

ser comparada com os resultados históricos obtidos nas pesquisas de clima da organização. A 

organização em estudo iniciou em 2011 a realização de pesquisa de clima, com o intuito de 

avaliar o Índice Geral de Favorabilidade (IGF), que é o indicador utilizado para avaliar e 

comparar a qualidade do Clima Organizacional na Empresa. Até o presente momento, foram 

realizadas três pesquisas de clima, em intervalos de dois anos: 2011, 2013 e 2015 (Anexo G). 

Para os fins desta pesquisa, foram extraídos apenas os fatores relacionados ao 

comprometimento à luz da literatura apresentada.  

A pesquisa de clima, apresentada no Anexo G, demonstra o clima organizacional na 

empresa em relação aos fatores: condições de trabalho; segurança e saúde ocupacional; imagem 
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institucional; benefícios; carreira e remuneração; educação corporativa; reconhecimento; 

identidade; liderança; e relacionamento interpessoal.  

Com o objetivo de comparar os resultados obtidos nas entrevistas com aqueles 

apresentados na pesquisa de clima, considera-se um índice geral de favorabilidade alto quando 

este for maior ou igual a 70%; médio, quando se situar entre 50% e 70%; e baixo, o que for 

menor que 50%. Adotando-se estes critérios e considerando que não houve grandes mudanças 

nos índices de 2011 até 2015, tem-se os seguintes índices gerais de favorabilidade para o ano 

de 2015, o mais recentemente avaliado: 

 

a) IGF Alto: segurança e saúde ocupacional (73), imagem institucional (71), benefícios 

(80), identidade (73), liderança (70) e relacionamento interpessoal (77). 

b) IGF Médio: condições de trabalho (69), carreira e remuneração (58), educação 

corporativa (60) e reconhecimento (60). 

c) IGF Baixo: nenhum. 

  

 A percepção de funcionários e gestores quanto à identificação dos funcionários com 

valores e filosofia da organização é confirmada pelo alto grau de favorabilidade do fator 

identidade, da pesquisa de clima. O apego emocional e o orgulho de trabalhar na organização, 

também percebidos como positivos por ambos os grupos entrevistados, são validados pelo IGF 

obtido nos fatores imagem institucional e identidade. Assim como, ao analisar o IGF 

Relacionamento Interpessoal, com grau de favorabilidade 77, ratifica-se o sentimento de fazer 

parte da equipe, percebido por funcionários e gestores.  

Os funcionários entrevistados demonstraram que não estão dispostos a se esforçar pela 

organização além do que é esperado, e não a consideram uma das melhores organizações, o que 

pode explicar a incerteza deles em relação a passar o resto da carreira nesta empresa. Essa 

percepção pode ser explicada pelos fatores condições de trabalho, carreira e remuneração, 

educação corporativa e reconhecimento, que obtiveram uma favorabilidade média, segundo a 

pesquisa de clima. Além de esses fatores explicarem a percepção dos entrevistados, eles estão 

diretamente ligados ao questionamento em relação à política de RH. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS E RELAÇÃO ENTRE COMPROMETIMENTO 

AFETIVO E ENGAJAMENTO 

 

 As informações obtidas da pesquisa de clima e da comparação entre a percepção dos 

funcionários e a percepção dos gestores em relação ao comprometimento afetivo estão 

diretamente relacionadas ao engajamento. O modelo JD-R de Bakker et al. (2007) defende que 

a variável resources (recursos), positivamente relacionada ao engajamento, é caracterizada por 

fatores como remuneração, oportunidade de crescimento, relacionamento com colegas de 

trabalho, liderança, definição clara da função e estrutura. Porém, o atendimento a esses fatores 

não garante que o funcionário esteja engajado, pois é necessário considerar a variável demands 

(demandas), caracterizada principalmente pela necessidade de esforço do funcionário.  

De acordo com a percepção dos gestores, os funcionários da organização estudada 

estariam engajados porque se sentem com energia no trabalho, realizam tarefas importantes e 

têm a sensação de que o tempo passa rápido. Porém, alguns funcionários teriam 

comportamentos que demonstram não estarem engajados, como a falta de concentração no 

trabalho e a falta de vontade de ir trabalhar. Essa percepção ganha significado ao se analisar os 

dizeres de Simone et al. (2016), segundo os quais, o funcionário engajado transporta sua energia 

positiva para o trabalho, porque considera que a organização merece que ele se esforce, que 

foque no trabalho e tenha a sensação de que o tempo passa rápido.  

 Os funcionários discordam da opinião dos gestores, ao afirmarem que não se sentem 

com energia no trabalho, porém, alegam que se concentram no trabalho e que têm vontade de 

ir trabalhar. Em contrapartida, nem todos os funcionários consideram que suas tarefas são 

significantes e que o tempo passa rápido. A importância dada à tarefa realizada como fonte de 

engajamento é ressaltada por Bakker e Oerlemans (2016) quando estes afirmam que a conexão 

psicológica com o trabalho impacta diretamente o desempenho da organização. Ainda segundo 

os autores, a conexão psicológica com o trabalho não estaria apenas relacionada à atividade que 

o funcionário realiza, mas também a fatores como o apego emocional à organização, orgulho, 

identificação e sentimento de fazer parte, todos antecedentes do comprometimento afetivo, o 

que explica a percepção de gestores e funcionários de que os funcionários desta organização 

estão engajados, pois também perceberam uma relação positiva desses fatores com o 

comprometimento afetivo. 

 Leroy, Palanski e Simons (2012) enxergam a atividade desempenhada como um fator 

do comprometimento ocupacional, que estaria relacionado também ao relacionamento 
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interpessoal. Na pesquisa de clima, o IGF do relacionamento interpessoal é alto, portanto, está 

positivamente relacionado ao comprometimento ocupacional.  

O resultado da pesquisa de clima converge com a percepção dos gestores e funcionários 

em relação à existência do sentimento de fazer parte da equipe. Segundo Meyer et al. (2002), o 

comprometimento organizacional é correlato ao comprometimento afetivo, e de acordo com 

Costa e Bastos (2014), a tendência é que o comprometimento seja considerado um vínculo 

apenas de natureza afetiva, o que englobaria o comprometimento ocupacional, que trata do 

apego à profissão. Rodrigues e Bastos (2013) já utilizaram o termo engajamento afetivo para 

tratar do engajamento gerado por um alto grau de comprometimento afetivo. Para Schaufeli 

(2016), um dos fatores associado ao engajamento é justamente o comprometimento. 

 Segundo a teoria de Pinho, Bastos e Rowe (2015), o comprometimento é desenvolvido 

por ações das organizações, como oferecer benefícios, recursos, treinamentos e estimular a 

participação dos funcionários; e também por características das organizações, como ter um bom 

ambiente de trabalho, modelo de gestão participativo e de liderança participativa. De acordo 

com a pesquisa de clima, os funcionários têm alto grau de favorabilidade em relação aos 

benefícios e participação, estão satisfeitos com os recursos, mas enxergam a necessidade de 

melhorias quanto ao treinamento. Em contrapartida, a percepção dos funcionários é de que a 

organização não é uma das melhores para se trabalhar, não há oportunidades de crescimento e 

a política de RH é deficiente, o que caracteriza um ambiente de trabalho que não é favorável ao 

engajamento.  

Ainda segundo Pinho, Bastos e Rowe (2015b), o modelo de gestão e a liderança 

participativa são características que desenvolvem comprometimento, da mesma forma que a 

liderança, segundo Leroy, Palanski e Simons (2012), cria um ambiente onde os funcionários 

podem estar à vontade e engajados. Dessa forma, a organização em estudo, por apresentar um 

IGF alto para liderança, preenche um dos requisitos para o desenvolvimento de 

comprometimento e cria condições para que os funcionários estejam engajados.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 A análise do comprometimento afetivo dos funcionários, no nível do seu engajamento 

com o trabalho, a partir da percepção de funcionários e gestores, confirmou a complexidade do 

constructo. Na apresentação dos resultados, os funcionários apresentaram uma quantidade 

equivalente de fatores que se relacionam positivamente e negativamente com os constructos 

comprometimento e engajamento, enquanto que, na ótica dos gestores, foram identificados 

mais fatores positivamente relacionados do que negativamente. Os funcionários fizeram 

questão de ressaltar, em algumas respostas, que, se perguntados a respeito nos primeiros anos 

de empresa, a resposta poderia ser positiva, o que demonstra o estado mutável do 

comprometimento e do engajamento com o passar do tempo. Os gestores reforçaram esse 

entendimento ao ressaltarem, em algumas respostas, que o tempo de casa do funcionário 

influencia significativamente nas respostas.  

Investigar o comprometimento afetivo dos funcionários públicos e sua relação com o 

engajamento no trabalho em uma empresa estatal do setor elétrico, a partir da percepção de 

funcionários e gestores possibilitou perceber que o comprometimento afetivo dos funcionários 

no nível do seu engajamento com o trabalho se dá através de um conjunto de fatores 

organizacionais, ocupacionais e interpessoais, conforme demonstrado na apresentação e análise 

dos resultados. Dentre os fatores organizacionais estariam a imagem da organização, o ambiente 

de trabalho, a qualidade de vida proporcionada, o reconhecimento, as oportunidades de 

crescimento, a filosofia e os valores praticados. Apesar de não serem suficientes, condições 

favoráveis no âmbito organizacional são necessárias para que o engajamento se desenvolva. O 

engajamento estaria mais relacionado aos fatores ocupacionais, principalmente à atividade 

exercida pelo funcionário e às suas características intrínsecas, como a dedicação, o vigor e a 

sua capacidade de absorção. Os fatores interpessoais transitam entre os conceitos de 

comprometimento e engajamento, tanto no sentimento de fazer parte de uma equipe e se 

relacionar bem com os colegas de trabalho quanto em relação à existência de uma liderança 

participativa e capaz de engajar os funcionários. 

 Os resultados mostraram que o funcionário público, no universo pesquisado, não está 

satisfeito com características organizacionais como a falta de oportunidade de crescimento e a 

política de RH, porém, ainda assim, não pretende deixar a organização, levando em 

consideração características com as quais ele está muito satisfeito, como benefícios, ambiente 

de trabalho e qualidade de vida. As percepções divergentes na pesquisa em questão podem 
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significar, em alguns casos, que a percepção negativa do funcionário não mudará, uma vez que 

o gestor não percebe a demanda do funcionário, não tomando qualquer atitude no nível 

gerencial que estimule o seu comprometimento. O consenso quanto ao fato de a política de RH 

ser deficiente chama a atenção, sendo um fator capaz de influenciar todos os demais, devendo, 

portanto, ser priorizado futuramente, visando ao maior engajamento do funcionário, partindo-

se sempre do comprometimento. 

 A realização da pesquisa nesta empresa estatal facilitou o acesso aos entrevistados, pois 

o pesquisador faz parte do seu quadro funcional, fato que não ocorreria caso fossem analisadas 

outras empresas estatais. Em contrapartida, o fato de o entrevistador fazer parte do quadro de 

funcionários da empresa requereu dele cuidados especiais, tais como: garantir a 

confidencialidade do entrevistado, escolher um local adequado para realização das entrevistas 

e elaborar perguntas claras, objetivas e que não causassem mal-estar no ambiente de trabalho. 

Os resultados não poderão ser generalizados, pois o método utilizado para compreensão dos 

fenômenos em questão foi um estudo de caso. Segundo Gray (2016), não se deve trabalhar com 

o princípio de que os resultados de um estudo de caso possam ser generalizados para uma 

população mais ampla, porque os dados coletados nesse tipo de pesquisa podem não ser 

representativos da população como um todo. O estudo de caso único permite que o assunto seja 

aprofundado e explorado ao máximo, porém, impede que comparações ratifiquem ou 

questionem as informações levantadas.  

Outra limitação desta pesquisa está no fato de o entrevistador fazer parte da organização. 

Alguns vieses podem ter ocorrido em decorrência desta situação, pois os entrevistados podem 

ter controlado o que deveriam ou não responder, mesmo com a garantia da confidencialidade e 

com o cuidado na elaboração do questionário, para que este não apresentasse perguntas 

invasivas (VERGARA, 2014). 

 Os temas comprometimento e engajamento trazem diversas opiniões conflitantes, mas 

há pelo menos um consenso, o de que são necessários mais estudos para se compreender melhor 

estes constructos à luz das teorias das organizações. Dessa forma, uma possibilidade de 

pesquisa futura, já apontada por alguns autores, está na comparação do engajamento e do 

comprometimento de funcionários públicos com o comprometimento e engajamento de 

funcionários de empresas privadas. Outra sugestão para trabalho futuro, percebida durante a 

análise de conteúdo das entrevistas, é o estudo do comprometimento e do engajamento do 

empregado com foco temporal, buscando-se entender quais fatores levam ao maior ou menor 

comprometimento com o passar do tempo. Os funcionários entrevistados também contribuíram 

com a sugestão de que em trabalhados futuros fosse analisada a percepção destes em relação ao 
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comprometimento e engajamento dos gestores. Assim, trabalhos futuros podem ser realizados 

levando-se em consideração os resultados aqui obtidos. A implementação de ações focadas nos 

fatores cuja percepção foi negativa em relação ao comprometimento e engajamento pode 

resultar em um trabalho com aplicação prática. Uma inversão de papéis desta pesquisa pode 

resultar em outra possibilidade de estudo, ao se analisar a percepção do comprometimento e do 

engajamento dos gestores, ao invés de analisar os comportamentos e percepções dos 

funcionários. 
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista Semiestruturada – Versão Funcionário 

 

 As perguntas estão divididas em dois grupos: comprometimento e engajamento. O 

primeiro visa entender o sentimento dos trabalhadores em relação à organização, enquanto que 

o segundo está ligado à forma como o funcionário se comporta e se sente em relação ao trabalho 

propriamente dito. As perguntas são de cunho descritivo, razão pela qual não foram atribuídas 

alternativas como resposta, deixando em aberto para que o entrevistado disserte sobre e 

aprofunde a sua explanação. 

 

Horário de início:  

Horário de término: 

Sexo: 

Idade: 

Data de admissão: 

Cargo: 

 

QUESTÕES – COMPROMETIMENTO: 

1. Como a empresa onde você trabalha te faz sentir? 

 

Fundamento:    Escala de comprometimento organizacional afetivo (ECOA) 
Fonte: Siqueira (2008) 

 

2. Você compartilha dos mesmos valores da organização e se identifica com a filosofia de 

trabalho aqui praticada? 

 

Fundamentos:    Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) 
Fonte: Mowday e Steers (1979) 

 

  Escala de bases do comprometimento organizacional (EBACO) 
Fonte: Siqueira (2008) 

 

 

3. Você se sente emocionalmente ligado à essa organização? Aceitaria qualquer tipo de 

trabalho para continuar aqui? Você poderia facilmente ficar apegado a outra 

organização como está a essa? 

 

Fundamentos:    Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) 
Fonte: Mowday e Steers (1979) 

 

  Affective Commitment Scale (ACS) 
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Fonte: Allen e Meyer (1990) 

 

  Comprometimento Afetivo 
Fonte: Rego, Cunha e Souto (2007) 

 

 

4. Você se sente parte de um time nesta organização? 

 

Fundamento:    Escala de bases do comprometimento organizacional (EBACO) 
Fonte: Siqueira (2008) 

 

  Affective Commitment Scale (ACS) 
Fonte: Allen e Meyer (1990) 

 

  Comprometimento Afetivo 
Fonte: Rego, Cunha e Souto (2007) 

 

 

5. Você tem orgulho de trabalhar nesta organização? Considera uma das melhores para 

se trabalhar? 

 

Fundamentos:  Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) 
Fonte: Mowday e Steers (1979). 

 

Escala de bases do comprometimento organizacional (EBACO) 
Fonte: Siqueira (2008). 

 

Affective Commitment Scale (ACS) 
Fonte: Allen e Meyer (1990). 

 

Comprometimento Afetivo 
Fonte: Rego, Cunha e Souto (2007). 

 

 

6. Você está disposto a se esforçar mais do que o esperado pelo bem da organização? 

 

Fundamento:  Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) 
Fonte: Mowday e Steers (1979). 

 

Escala de bases do comprometimento organizacional (EBACO) 
Fonte: Siqueira (2008). 

 

 

7. Você se importa com o destino da organização? Possui um sentimento de dono? 

 

Fundamento:  Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) 
Fonte: Mowday e Steers (1979). 

 

Affective Commitment Scale (ACS) 
Fonte: Allen e Meyer (1990). 
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8. Você se sentiria feliz em passar o resto da sua carreira nesta organização? Enxerga 

oportunidades de crescimento no futuro? 

 

Fundamentos:  Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) 
Fonte: Mowday e Steers (1979). 

 

Affective Commitment Scale (ACS) 
Fonte: Allen e Meyer (1990). 

 

Escala de bases do comprometimento organizacional (EBACO) 
Fonte: Siqueira (2008). 

 

 

9. Você se sente feliz por ter escolhido esta organização para se trabalhar ou considera 

um erro? 

 

Fundamento:  Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) 
Fonte: Mowday e Steers (1979). 

 

 

10. Você trabalharia em outra organização desde que o trabalho/tarefa fosse o mesmo? 

 

Fundamentos:  Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) 
Fonte: Mowday e Steers (1979). 

 

Affective Commitment Scale (ACS)  
Fonte: Allen e Meyer (1990). 

 

 

11. Como você enxerga a política de pessoal da sua organização? Você concorda com ela? 

 

Fundamento:  Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) 
Fonte: Mowday e Steers (1979). 

 

QUESTÕES – ENGAJAMENTO:  

12. Você se sente cheio de energia no trabalho? 

 

13. Você considera que o trabalho que faz tem um propósito e um significado importante? 

 

14. O tempo passa rápido ou demora quando você está trabalhando? 

 

15. Você esquece de tudo a sua volta quando está trabalhando? 

 

16. Quando você se levanta de manhã, tem vontade de ir para o trabalho? 

 

Fundamentos questões 12 a 17:  Utrecht Work Engagement Scale (UWES) 
Fonte: Schaufeli, Bakker e Salanova (2006).  
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista Semiestruturada – Versão Gestor 

 

 As perguntas estão divididas em dois grupos: comprometimento e engajamento. O 

primeiro visa entender a percepção do gestor do sentimento dos trabalhadores em relação à 

organização, enquanto que o segundo está ligado à forma como o gestor percebe o 

comportamento e o sentimento do funcionário em relação ao trabalho propriamente dito. As 

perguntas são de cunho descritivo, razão pela qual não foram atribuídas alternativas como 

resposta, deixando em aberto para que o entrevistado disserte sobre e aprofunde a sua 

explanação. 

 

Horário de início:  

Horário de término: 

Sexo: 

Idade: 

Data de admissão: 

 

QUESTÕES – COMPROMETIMENTO: 

1. Como você percebe o sentimento dos funcionários em relação a empresa? 

2. Os funcionários compartilham dos mesmos valores da organização e se identificam com a 

filosofia de trabalho aqui praticada? 

3. Os funcionários se sentem emocionalmente ligados à organização? Aceitariam qualquer 

tipo de trabalho para continuar aqui? Poderiam facilmente ficar apegados à outra 

organização como estão à essa? 

4. Os funcionários se sentem parte de um time nesta organização? 

5. Os funcionários têm orgulho de trabalhar nesta organização? Consideram uma das melhores 

para se trabalhar? 

6. Os funcionários estão dispostos a se esforçar mais do que o esperado pelo bem da 

organização? 

7. Os funcionários se importam com o destino da organização? Possuem um sentimento de 

dono? 

8. Os funcionários se sentiriam felizes em passar o resto da carreira nesta organização? 

Enxergam oportunidades de crescimento no futuro? 

9. Os funcionários se sentem felizes por terem escolhido esta organização para trabalhar ou 

consideram um erro? 

10. Os funcionários trabalhariam em outra organização desde que o trabalho/tarefa fosse o 

mesmo? 

11. Como você enxerga a política de pessoal da sua organização? Você concorda com ela? 
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QUESTÕES – ENGAJAMENTO:  

12. Seus funcionários se sentem cheios de energia no trabalho? 

13. Você considera que o trabalho que seus funcionários fazem tem um propósito e um 

significado importante? 

14. Seus funcionários costumam reclamar que o tempo demora a passar? 

15. Seus funcionários aparentam esquecer de tudo ao redor quando estão trabalhando? 

16. Quando seus funcionários se levantam de manhã, será que eles têm vontade de ir para o 

trabalho? 
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ANEXO A – Questionário do Comprometimento Organizacional (OCQ) 

 

 

1. Você está disposto a se esforçar mais do que o esperado com o objetivo de colaborar 

para o sucesso da organização? 

2. Você fala dessa organização para seus amigos como uma ótima organização para se 

trabalhar? 

3. Você se considera leal à essa organização? 

4. Você aceitaria qualquer tipo de trabalho/tarefa para continuar trabalhando para essa 

organização? 

5. Você considera que seus valores são iguais ou pelos parecidos com os valores da 

organização? 

6. Você tem orgulho de falar para as pessoas que você faz parte dessa organização? 

7. Você trabalharia em outra organização desde que o trabalho/tarefa fosse similar? 

8. A organização te inspira a ter o melhor desempenho possível? 

9. Pequenas mudanças te levariam a deixar a organização ou seria preciso muito para isso 

ocorrer? 

10. Você se sente feliz por ter escolhido essa organização ao invés de outras disponíveis na 

época em que ingressou? 

11.  Você enxerga ganhos no futuro ao permanecer nessa organização indefinidamente? 

12.  Como você enxerga a política de pessoal da sua organização? Você concorda com 

elas? 

13.  Você se importa com o destino da organização? 

14.  Você considera sua organização a melhor para se trabalhar entre todas? 

15.  Você considera um erro ter decidido trabalhar para essa organização? 

 

Fonte: Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) (MOWDAY; STEERS, 1979). 
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ANEXO B – Escala do Comprometimento Afetivo (ACS) 

 

1. Você se sentiria feliz em passar o resto da sua carreira nessa organização? 

2. Você gosta de falar sobre sua organização com pessoas de fora dela? 

3. Você sente que os problemas da organização são seus também? 

4. Você considera que poderia facilmente ficar apegado a outra organização como está a 

essa? 

5. Você se sente parte da família na sua organização? 

6. Você se sente emocionalmente ligado a essa organização 

7. Essa organização possui um grande significado pessoal para você? 

8. Você tem um sentimento de que pertence a essa organização? 

 

Fonte: Affective Commitment Scale (ACS) (ALLEN; MEYER, 1990). 
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ANEXO C – Escala de comprometimento organizacional afetivo (ECOA) 

 

A empresa onde trabalho faz-me sentir... 

 

(   ) Confiante nela.  

(   ) Desgostoso com ela.**  

(   ) Empolgado com ela.  

(   ) Fiel a ela.  

(   ) Apegado a ela.  

(   ) Orgulhoso dela.®  

(   ) Contente com ela.®  

(   ) Responsável por ela.  

(   ) Distante dela.**  

(   ) Dedicado a ela.  

(   ) Entusiasmado com ela.®  

(   ) Preocupado com ela.  

(   ) Encantado com ela.  

(   ) Desiludido com ela.**  

(   ) Envolvido com ela.  

(   ) Fascinado por ela.  

(   ) Interessado por ela.®  

(   ) Animado com ela ® 

 
Fonte: Siqueira, M. M. M. (2008). 
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ANEXO D – Escala de bases do comprometimento organizacional (EBACO) 

 

1. Desde que me juntei a esta organização, meus valores pessoais e os da organização têm se 

tornado mais similares.  

2. A razão de eu preferir esta organização em relação a outras é por causa do que ela 

simboliza, de seus valores. 

3. Eu me identifico com a filosofia desta organização.  

4. Eu acredito nos valores e objetivos desta organização.  

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

pessoas daqui.  

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

agora.  

7. Eu me sentiria culpado se deixasse minha organização agora.  

8. Acredito que não seria certo deixar minha organização porque tenho uma obrigação moral 

em permanecer aqui.  

9. Todo funcionário deve buscar atingir os objetivos da empresa.  

10. Eu tenho obrigação em desempenhar bem minha função na empresa.  

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

possíveis.  

12. O funcionário tem a obrigação de sempre cumprir suas tarefas.  

13. Nesta empresa, eu sinto que faço parte do grupo.  

14. Sou reconhecido por todos na empresa como um membro do grupo.  

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

16. Fazer parte do grupo é o que me leva a lutar por esta empresa.  

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

em outro lugar.  

18. A menos que eu seja recompensado de alguma maneira, eu não vejo razões para 

despender esforços extras em benefício desta organização.  

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

publicamente.  

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

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

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

quanto um desejo.  

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

24. Farei sempre o possível em meu trabalho para me manter neste emprego.  

25. Se eu decidisse deixar minha organização agora, minha vida ficaria bastante 

desestruturada.  

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

27. Uma das consequências negativas de deixar esta organização seria a escassez de 

alternativas imediatas de trabalho.  

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

Fonte: Siqueira (2008). 
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ANEXO E – Comprometimento afetivo  

 

 

1. Tenho orgulho em dizer a outras pessoas que faço parte desta organização. 

2. Tenho uma forte ligação de simpatia por esta organização. 

3. Sinto-me “parte da família” da minha organização.  

 

Fonte: Rego, Cunha e Souto (2007). 
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ANEXO F – Escala Utrecht do Engajamento no Trabalho  

 

 

1. Você se sente cheio de energia no seu trabalho? (VI1) 

2. Você considera que o trabalho que você faz tem um propósito e um significado importante? 

(DE1) 

3. O tempo passa rápido ou demora quando você está trabalhando? (AB1) 

4. Você se sente forte e vigoroso no seu trabalho? (VI2) 

5. Você está entusiasmado com o seu trabalho? (DE2) 

6. Você esquece de tudo à sua volta quando está trabalhando? (AB2) 

7. Seu trabalho te inspira? (DE3) 

8. Quando você se levanta de manhã, tem vontade de ir para o trabalho? (VI3) 

9. Você se sente feliz quando está trabalhando intensamente? (AB3) 

10. Você tem orgulho do trabalho que faz? (DE4) 

11. Você está imerso no seu trabalho? (AB4) 

12. Você consegue continuar trabalhando por um longo período de tempo? (VI4) 

13. Você considera o seu trabalho desafiante? (DE5) 

14. Você deixa se levar quando está trabalhando? (AB5) 

15. Você é mentalmente resiliente no seu trabalho? (VI5) 

16. Você acha difícil se desvencilhar do seu trabalho? (AB6) 

17. Você sempre persiste no seu trabalho, mesmo quando as coisas não vão bem? (VI6) 
 

Fonte: Utrecht Work Engagement Scale (UWES) (SCHAUFELI; BAKKER; SALANOVA, 2006). 

Legenda: VI = Vigor scale; DE = Dedication scale; AB = Absorption scale. 

a. Shortened version (Utrecht Work Engagement Scale–9 ([UWES-9]). 
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ANEXO G – Pesquisas de Clima Organizacional 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 2011 2013 2015 

IGF (índice geral de favorabilidade) 66 67 69 

As atividades que executo são interessantes e desafiadoras para mim. 72 71 74 

O volume de trabalho é distribuído de forma adequada entre as pessoas 

da minha equipe. 
61 61 62 

Considero que a carga de trabalho que me é atribuída é compatível com 

minhas condições físicas e emocionais. 
76 76 77 

Considero que as instalações físicas onde realizo meu trabalho são 

adequadas. 
66 69 72 

O processo de negociação sindical atende os interesses da empresa e 

dos colaboradores. 
50 50 54 

As informações para a execução do meu trabalho são repassadas em 

tempo hábil. 
66 67 68 

Disponho dos equipamentos e recursos necessários para realizar o meu 

trabalho. 
70 72 75 

 

 

 

 

SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL 2011 2013 2015 

IGF (índice geral de favorabilidade) 74 72 73 

Os procedimentos adotados em minha Empresa indicam que segurança 

do trabalho é prioridade. 
82 81 80 

As reclamações e sugestões relativas à segurança do trabalho são 

atendidas. 
73 - - 

Estou satisfeito com as ações de Segurança do Trabalho desenvolvidas 

na minha Empresa. 
- 74 72 

Tenho liberdade para participar das ações de segurança, e saúde 

ocupacional (campanhas, palestras, CIPA, SIPAT, entre outras). 
78 77 78 

Estou satisfeito com as ações de Saúde Ocupacional desenvolvidas na 

minha Empresa. 
70 69 68 

Considero que minha Empresa se preocupa em melhorar a qualidade 

de vida de seus colaboradores. 
66 63 63 
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IMAGEM INSTITUCIONAL 2011 2013 2015 

IGF (índice geral de favorabilidade) 73 73 71 

Minha Empresa tem uma imagem positiva junto à sociedade pelos 

produtos e serviços oferecidos. 
64 66 60 

Minha Empresa tem um bom conceito por suas práticas de 

responsabilidade socioambiental. 
78 76 75 

Minha Empresa é modelo de excelência no setor onde atua. 77 78 75 

Indicaria esta Empresa como uma organização na qual é ótimo 

trabalhar. 
72 71 74 

 
 

 

BENEFÍCIOS 2011 2013 2015 

IGF (índice geral de favorabilidade) 78 78 80 

Os benefícios oferecidos pela minha Empresa atendem as minhas 

necessidades. 
76 76 78 

Os benefícios oferecidos são muito importantes para minha 

permanência na Empresa. 
83 84 86 

O plano de saúde oferecido atende minhas necessidades. 75 75 75 

 
 

 

CARREIRA E REMUNERAÇÃO 2011 2013 2015 

IGF (índice geral de favorabilidade) 47 47 58 

Os critérios definidos para crescimento na carreira reconhecem os 

colaboradores com melhor desempenho. 
43 - - 

Considero que evoluí profissionalmente desde que entrei na empresa. - 43 77 

Percebo que minha remuneração é compatível com a praticada no 

setor elétrico. 
52 53 55 

Minha empresa oferece oportunidades iguais de crescimento 

profissional independente do tempo de serviço. 
49 - - 

Considero que o plano de carreira e remuneração contempla a 

valorização e o reconhecimento dos empregados. 
42 41 45 

Minha empresa proporciona oportunidades de crescimento 

profissional. 
49 48 54 
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EDUCAÇÃO CORPORATIVA 2011 2013 2015 

IGF (índice geral de favorabilidade) 64 60 60 

As ações de educação Corporativa (Treinamento e Desenvolvimento) 

oferecidas estão alinhadas às necessidades da área onde atuo. 
65 63 61 

Os programas de Treinamento e Desenvolvimento oferecidos pela 

Empresa atendem as minhas necessidades profissionais. 
62 - - 

As ações educacionais acordadas no meu Plano de Desenvolvimento 

Individual - PDI são executadas. 
64 51 54 

As informações recebidas em encontros técnicos, reuniões, 

seminários e cursos são repassadas aos colegas de trabalho. 
59 59 57 

Estou satisfeito com os meios de divulgação das ações educacionais 

(Treinamento e Desenvolvimento) em minha Empresa. 
58 56 54 

Minha rotina de trabalho me permite participar dos programas de 

treinamento oferecidos pela Empresa. 
67 66 65 

Tenho oportunidades de aplicar em meu trabalho os conhecimentos 

que adquiro em programas de Treinamento e Desenvolvimento. 
71 68 67 

 

 

 

RECONHECIMENTO 2011 2013 2015 

IGF (índice geral de favorabilidade) 55 55 60 

Estou satisfeito com as práticas não financeiras de reconhecimento (p. 

ex.: elogios, agradecimentos, entre outras) existentes em minha 

Empresa. 

53 52 57 

Recebo elogios e agradecimentos quando alcanço bons resultados no 

trabalho. 
58 56 62 

As práticas não financeiras de reconhecimento (p. ex.: elogios, 

agradecimentos, entre outras) são aplicadas de forma imparcial na 

minha área. 

55 57 62 

 

  

 

IDENTIDADE 2011 2013 2015 

IGF (índice geral de favorabilidade) 74 72 73 

Tenho orgulho de trabalhar na minha Empresa. 80 80 81 

Trabalhar nesta Empresa traz estabilidade para mim e para minha 

família. 
86 85 87 

Tenho oportunidade de contribuir de forma ativa para o 

desenvolvimento e o sucesso da minha Empresa. 
68 68 71 

Percebo que as empresas estão cada vez mais integradas. 54 44 45 

Considero correta a decisão que tomei de trabalhar nesta Empresa. 84 83 84 
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LIDERANÇA 2011 2013 2015 

IGF (índice geral de favorabilidade) 66 66 70 

Existe coerência entre o discurso e a prática gerencial na área em que 

trabalho. 
61 60 66 

O grau de autonomia que meu gerente imediato possui permite o bom 

andamento das atividades da área. 
66 66 70 

Meu gerente imediato me envolve nas mudanças dos processos de 

trabalho. 
62 64 69 

Tenho oportunidade de diálogo com meu gerente imediato. 76 - - 

Percebo meu gerente imediato motivado com o trabalho em minha 

área. 
65 65 70 

As lideranças de minha Empresa estão comprometidas com a 

melhoria dos resultados organizacionais. 
62 63 65 

Meu gerente imediato transmite de forma clara e objetiva as 

informações necessárias à realização do meu trabalho. 
69 70 74 

Reconheço que meu gerente imediato demonstra habilidades para 

lidar com pessoas. 
65 66 70 

Meu gerente imediato tem capacidade para conduzir os projetos e 

atividades da área. 
74 73 77 

As metas definidas para minha unidade organizacional são viáveis e 

desafiadoras. 
69 67 69 

Meu gerente imediato estimula o desenvolvimento da equipe. 63 63 68 

Meu gerente imediato trata de forma imparcial todos os que estão sob 

sua responsabilidade. 
63 65 69 

 

 

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 2011 2013 2015 

IGF (índice geral de favorabilidade) 78 74 77 

Meu relacionamento com os colegas de trabalho favorece o bom 

andamento das atividades. 
84 84 86 

Na equipe em que trabalho existe cooperação para o alcance dos 

resultados. 
73 73 76 

Existe integração entre os colaboradores da minha área e das demais 

áreas da Empresa para a realização dos trabalhos. 
69 65 67 

Tenho liberdade para expressar meus pontos de vista na minha equipe 

de trabalho. 
76 76 78 

Considero que tenho um bom relacionamento com meus colegas de 

trabalho. 
87 - - 

Fonte: Pesquisas de Clima Organizacional 2011, 2013 e 2015. 

 


