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RESUMO 
 
O interesse no tema da presente pesquisa teve sua origem na busca do entendimento 
do comportamento dos indivíduos da geração Y submetidos às normas, legislações e 
estrutura das organizações públicas federais, assim como a identificação de 
mecanismos que levam esses indivíduos a se comprometerem com a missão e o 
trabalho nestas organizações. O objetivo final desta pesquisa consiste em identificar 
o componente do comprometimento organizacional, predominante nos servidores 
pertencentes à geração Y em instituições públicas federais do Poder Executivo. 
Conhecer o componente do comprometimento organizacional predominante nesta 
nova geração de servidores, é essencial para que os gestores públicos criem 
estratégias e políticas de recursos humanos adequadas, tendo em vista que 
aproximadamente 40% dos servidores já pertencem a essa nova geração. Na revisão 
de literatura foram abordados os seguintes tópicos: comprometimento organizacional: 
histórico e conceito; geração y; comprometimento organizacional nas organizações 
públicas no Brasil e seus resultados e o modelo utilizado nesta pesquisa que foi o 
modelo de Três Componentes do Comprometimento Organizacional de Meyer e Allen 
(1991) – afetivo, instrumental e normativo. Foi adotado para esta pesquisa o método 
survey, para uma amostra composta por 119 servidores pertencentes a ANCINE, 
FBN, FCRB e FUNARTE. Para cumprir o objetivo final da pesquisa foi utilizado o teste 
de comparação de medianas (Mann-Whitney) unicaudal, onde pode-se concluir que o 
componente do comprometimento organizacional predominante nos servidores é o 
componente afetivo – o que demonstra forte ligação emocional, presença de 
sentimentos de envolvimento e identificação do indivíduo com as metas, valores e 
objetivos da instituição. O comprometimento instrumental ficou em segundo lugar, 
mas bem próximo do afetivo e em terceiro o comprometimento normativo. Em relação 
ao primeiro objetivo secundário, que visava identificar a existência de padrões de 
comprometimento segundo características sociodemográficas (sexo, idade, tempo na 
instituição e nível de instrução) e analisar o impacto delas sobre cada um dos três 
componentes do comprometimento organizacional, foram utilizadas regressões 
múltiplas. A análise do resultado revelou que as variáveis estudadas não são capazes 
de explicar nenhum componente do comprometimento organizacional. Por fim, para 
atender ao segundo objetivo secundário, que consistia em identificar e analisar a 
existência de padrões de comprometimento em cada Instituição da amostra, foi 
utilizado o teste de comparação de medianas (Mann-Whitney) unicaudal, que 
constatou que os servidores públicos federais pertencentes à geração Y das 
instituições FBN e FCRB possuem uma tendência ao estilo de comprometimento 
afetivo. Já para as instituições ANCINE e FUNARTE, o componente do 
comprometimento organizacional predominante são o componente afetivo e o 
componente instrumental (não há diferença estatisticamente significativa entre eles). 
Os resultados demonstram que o componente predominante é o afetivo, indicando 
que os servidores da geração Y detêm uma grande ligação emocional, sentimento de 
lealdade e identificação com a organização onde trabalham. Ficando o componente 
instrumental em segundo lugar e o normativo em terceiro. Em termos de aplicabilidade 
prática os resultados obtidos podem subsidiar os gestores públicos a criarem 
estratégias e políticas de desenvolvimento de recursos humanos alinhadas às 
características e expectativas desses novos servidores da geração Y, de modo a 
fomentar o comprometimento com os objetivos e metas organizacionais e evitando a 
rotatividade. Por exemplo, poderiam ser elaboradas dinâmicas de grupo; divulgação 
da missão, visão e valores da organização, com a intenção de criar um maior 
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envolvimento dos servidores; programas de capacitação e qualificação mais 
dinâmicos, criando maior interesse na participação; realocação de servidores em 
diversas áreas internas, com o objetivo de mitigar problemas, gerar maior motivação, 
diminuir a rotatividade e aumentar o desempenho individual e organizacional. 
 
 
 
Palavras-chave: Comprometimento organizacional; geração Y; servidores públicos 
federais; gestão de pessoas. 
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ABSTRACT 
 

The interest in this research has it is origin in trying to understand the behavior of 
people from Y Generation, who must follow rules, laws and an the structure of some 
public federal organizations, as well as the identification of mechanisms that leads 
people to commit with the mission and work in this organizations. This research aims 
to identify the component of organizational commitment predominant in servers from 
Federal Public institutions of Executive Branch from Y Generation. The knowledge of 
the predominant component of commitment in this new servers generation, is essential 
for public managers starts to create strategies and appropriate humans resources 
policy, considering that approximately 40% of the servers already belong to this new 
generation. In literature, some topics were discussed: organizational commitment; 
historical and concept; Y generation; organizational commitment at Brazilian Public 
Organizations and those results and the model used in this research was “A Three-
component Conceptualization of Organizational Commitment” by Meyer and Allen 
(1991) - affective commitment, instrumental commitment and normative commitment. 
The analysis adopted a quantitative method, a survey sampling based in 119 servers 
from ANCIVE, FBN, FCRB and FUNARTE. the Mann-Whitney Test that compares 
values of samples, was used to reach the final objective of the study and the conclusion 
is that the predominant component of the organizational commitment in servers is the 
affective component. It shows strong emotional connection, involving feelings and 
people identification with goals, values and institution objectives. The instrumental 
component took the second place, really close to affective component, and the 
normative component took the third place. The first point, in the secondary objective, 
tries to identify the existence commitment standards using socio-demographics factors 
(age, sex, educational level and labor time) and analysis their impact on each 
component of organizational commitment. To reach this objective, was used some 
multiple regressions. The data analysis revealed that the variables studied are not 
capable to explain any component of the organizational commitment. Ate least, in the 
second point in secondary objective, the study in identify and analyses the existence 
of commitment standards observing the institutional characteristics of the sample and 
was also used the Mann-Whitney Test. The result was that federal public servers from 
Y Generation at FBN and FCRB, have a tendency to the style of affective component, 
while at ANCICE and FUNARTE the instrumental and affective components are 
predominant, without big differences between them. The results shows that the 
predominant component is affective, indicating that generation Y servers have a strong 
emotional connection, a sense of loyalty and identification with the organization where 
they work. The instrumental component is in second place and the normative in third. 
In terms of practical applicability, the data-based results of this research can help public 
managements on creating strategies and humans resources policy, observing 
characteristics and expectations of those new servers from Y Generation in order to 
instigate the commitment with objectives and organizational goals, avoiding 
turnover.  For example, group dynamics could be elaborated; dissemination of the 
mission, vision and values of the organization, with the intention of creating a greater 
involvement of the servers; capacitation and qualification programs more dynamic, 
creating a bigger interest at participation; servers reallocation in different areas 
internally, with the purpose of mitigating problems, generating greater motivation, 
reduce turnover and increase individual organizational performance. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 
 
1.1  APRESENTAÇÃO INICIAL 

O fator humano desempenha um papel importante no crescimento e 

desenvolvimento das organizações. Logo, buscar conhecer melhor os empregados 

para desenvolver processos de gestão de recursos humanos mais adequados, 

buscando maior qualidade e melhores resultados para a organização se torna um 

grande desafio. 

Ainda é difícil compreender a relação indivíduo-organização devido à sua 

grande complexidade. As organizações, assim como a Academia, buscam investigar 

o campo do comportamento organizacional onde, na busca da compreensão dos 

determinantes do comportamento humano na situação de trabalho, observa-se a 

proliferação de construtos que buscam dar conta de tudo o que o indivíduo traz 

consigo internamente e de como ele processa psicologicamente os eventos que 

ocorrem dentro do ambiente de trabalho. 

 Uma das grandes preocupações das organizações é conseguir selecionar e 

manter, no seu quadro funcional, indivíduos competentes, dedicados, engajados e, 

principalmente, envolvidos com os problemas da organização. 

Assim, observa-se que um dos construtos mais estudados no campo do 

comportamento organizacional é o do comprometimento organizacional, tema deste 

estudo e que será abordado em seguida. 

Os estudos acadêmicos sobre o tema visam compreender o que vincula um 

indivíduo ao seu trabalho e o que o torna motivado e interessado – vínculo este 

complexo e multidimensional. A percepção das atitudes que levam os indivíduos a se 

identificarem com a organização e seus objetivos, desejando manter-se parte dessa 

organização é fundamental para que a organização desenvolva um ambiente estável, 

seguro, prazeroso, eficiente, com bons resultados, procurando criar assim uma 

relação indivíduo-organização mais adequada possível.  

Assim, pode-se entender como comprometimento organizacional as 

percepções de atitudes que levam os indivíduos a se comprometerem com os 

objetivos e metas da organização onde trabalham, podendo surgir em três dimensões: 

afetiva (envolvimento emocional, lealdade com a organização), instrumental (custos 

associados com a saída do indivíduo da organização) e normativa (sentimento de 

obrigação e responsabilidade para com a organização). (MEYER; ALLEN, 1991). 
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Pesquisas no campo do comprometimento organizacional vêm crescendo ao 

longo dos anos e as organizações, tanto privadas como públicas, estão cada vez mais 

interessadas em entender quais os mecanismos principais que levam seus 

funcionários a se sentirem comprometidos de maneira a contribuir com um melhor 

desempenho da organização. As organizações têm dado especial atenção ao 

comprometimento dos seus empregados no trabalho, pois existe a crença de que os 

empregados mais comprometidos tendem a se esforçar mais para alcançar suas 

metas e, assim, contribuir para se atingir os objetivos da organização. 

Há vários modelos de mensuração do construto ´comprometimento 

organizacional´, cada um contribuindo com o desenvolvimento de uma área que o 

compõe, seja com perspectivas que se assemelham ou que se complementam. 

Dentre esses modelos, Kelman (1958) foi pioneiro em estabelecer o 

comprometimento, mas destacam-se também os trabalhos de Kanter (1968); o 

Organizational Commitment Questionnarie de Mowday, Steers e Porter (1979); o 

modelo de O’Reilly e Chatman (1986), que buscou operacionalizar o modelo de 

Kelman (1958); e o modelo de conceitualização de três componentes de Meyer e Allen 

(1991).  

O modelo de Meyer e Allen (1991) é um dos mais utilizados nas pesquisas da 

área. O modelo propõe que o comprometimento é um construto que apresenta três 

componentes: comprometimento afetivo (envolvimento emocional, identificação do 

indivíduo com a organização), comprometimento instrumental (custos associados com 

a saída do indivíduo da organização, a falta de alternativas de trabalho fora dela) e 

comprometimento normativo (sentimento de obrigação ou responsabilidade moral 

para com a organização). Alguns pesquisadores, como Becker (1960) e Mowday, 

Steers e Porter (1979) concentram seus estudos em apenas um desses componentes, 

enquanto outros, como O’Reilly; Chatman (1986), Meyer; Allen (1991, 1993, 1997) e 

Meyer; Allen; Smith (1993) trabalham com modelos multidimensionais, ou seja, 

considerando múltiplos componentes. O modelo foi validado internacionalmente, 

inclusive no Brasil, por Medeiros e Enders (1998). 

No Brasil, o modelo de Meyer e Allen (1991) foi aplicado em pesquisas 

realizadas tanto no contexto de organizações públicas (MORAES; MARQUES, 1997; 

BANDEIRA; MARQUES; VEIGA, 1999b; FONSECA, 2002; CAMPOS et al., 2009; 

PINTO, 2011; OLIVEIRA; COSTA, 2015; ANDRADE; GUEIROS, 2015; CARVALHO; 

PAIVA, 2015), quanto no de organizações privadas (DIAS, 2001; MEDEIROS, 2003; 
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MEDEIROS et al., 2003; SILVA, 2009). Em seu conjunto, os estudos na área pública 

indicam que o componente afetivo é o construto predominante nos servidores, ao 

menos no contexto brasileiro. 

Pesquisas realizadas por Pires e Macedo (2006) e Rowe e Bastos (2007), 

indicam que o comprometimento nas organizações públicas difere das características 

encontradas nas organizações privadas. Segundo esses autores, as razões pelas 

quais os indivíduos se comprometem com as organizações públicas no Brasil variam 

desde a busca pela estabilidade no emprego, melhores salários ou até a identificação 

e o valor que atribuem à sua missão e objetivos para a sociedade.   

As evidências das pesquisas citadas sugerem que, além disso, uma outra 

explicação para essas diferenças pode advir do fato de que nas organizações 

privadas, os gestores, em busca de um melhor desempenho dos seus funcionários e 

de cumprimento de metas, criam políticas de remuneração mais agressivas, maiores 

benefícios, ascensão na carreira para os profissionais que mais se destacam e que 

trazem para a organização resultados satisfatórios. No entanto, no caso das 

organizações públicas brasileiras, essas políticas são limitadas por legislações 

governamentais, estruturas engessadas e um número significativo de regras, o que 

dificulta a criação de incentivos diferenciados entre seus funcionários. 

Cabe destacar que o comprometimento organizacional é, também, influenciado 

pelo que acontece na sociedade. Logo, o que poderia ser fator de comprometimento 

nas gerações anteriores, pode não ser mais um fator relevante para as novas 

gerações. Desta forma, entender o que é mais relevante em cada geração contribui 

para a compreensão dos mecanismos de motivação e para o consequente aumento 

do comprometimento com a organização num contexto de frequentes mudanças. 

Na literatura, observa-se um consenso nas classificações das diferentes 

gerações, como podemos ler em Veloso, Dutra e Nakata (2008) e Oliveira, Piccinini e 

Bitencourt (2012).  Para esses autores, as gerações de trabalhadores em todo o 

mundo ocidental se subdividem em: tradicionais, nascidos entre 1922 até 1945; baby 

boomers, que são os nascidos entre 1946 e 1964; geração X, que são os 

trabalhadores nascidos de 1965 a 1979; e, finalmente, a geração Y, que são os 

nascidos a entre de 1980 até 1992.   Recentemente alguns autores, como Levenfus 

(2002), discorrem sobre a geração Z, que são as pessoas nascidas a partir de 1993, 

e que atualmente estão entrando no mercado de trabalho, mas ainda sem grande 
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significância, em termos da composição da força de trabalho, junto à administração 

pública brasileira (BRASIL, 2016).     

Autores como Rugimbana (2007), Tulgan (2009) e Dublin (2008) sustentam que 

membros da geração Y são indivíduos independentes, autossuficientes, 

empreendedores e seguros em relação ao que sabem e ao que querem.  Com isso, a 

entrada da geração Y no ambiente organizacional parece estar introduzindo novos 

desafios à gestão de pessoas, uma vez que, ao ingressarem nas organizações, esses 

jovens encontram, muitas vezes, ambientes de trabalho muito distintos de suas 

expectativas (TULGAN, 2009; LIPKIN; PERRYMORE, 2010; CAVAZOTTE; LEMOS; 

VIANA, 2012).  

Para Twenge e Campbell (2008), essas novas gerações apresentam altas 

expectativas profissionais, principalmente relacionadas à possibilidade de ascensão 

na carreira, mas tais expectativas, segundo Schikmann (2010), encontram 

significativas resistências, pois de acordo com Veloso, Silva e Dutra (2012), essa 

geração pertence a um grupo inquieto e contestador, que preza flexibilidade e 

autonomia. 

Nas organizações públicas observam-se algumas peculiaridades, que tornam 

o entendimento do possível conflito de gerações e as questões de comprometimento 

especialmente relevantes para a gestão dos recursos humanos. Os empregados são 

admitidos através de concurso público, seus contratos de trabalho são compromissos 

de longo prazo (estabilidade) e seguem um plano de cargos e salários específico para 

cada carreira. A força de trabalho irá permanecer por um longo período de tempo na 

organização. Logo, para que as organizações públicas apresentem resultados 

eficientes e eficazes para a população, é necessário compreender a relação que faz 

com que esses empregados se tornem engajados e comprometidos com os objetivos 

da organização onde trabalham. Além disso, conflitos esperados entre gerações 

precisam ser negociados, frente à realidade da estabilidade do servidor. 

Através dos dados apresentados pelo Painel do Servidor do Ministério do 

Planejamento (BRASIL, 2017), podemos observar um hiato de gerações, devido a 

longos períodos sem concurso público. De acordo com o Boletim Estatístico de 

Pessoal e Informações Organizacionais, editado pela Secretaria de Gestão de 

Pessoas e Relações de Trabalho no Serviço Público, do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (MPDG), em novembro de 2016, cerca de 42,52% dos 

servidores públicos federais civis ativos do Poder Executivo tinham menos de 40 anos 
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(BRASIL, 2016).  Nos últimos 15 anos, para minimizar o impacto da não contratação 

de funcionários públicos nos anos de 1990, foram abertas 110 mil novas vagas, onde, 

naturalmente, a geração Y teve sua oportunidade para entrada no serviço público 

federal.    

Assim, tendo em vista as características atribuídas à geração Y, pode-se supor 

que haja um possível conflito entre valores e expectativas dos jovens servidores e a 

realidade do trabalho no Serviço Público brasileiro, que, potencialmente, pode reduzir 

o comprometimento com o trabalho e, em última instância, pode incentivar tais jovens 

a buscar novas oportunidades em outras carreiras, desligando-se de suas funções 

(rotatividade), com impacto direto na capacidade do Estado de oferecer 

adequadamente seus serviços ou no que tais jovens demandam como necessidade. 

Torna-se relevante para o gestor público brasileiro do Poder Executivo avaliar 

o componente do comprometimento organizacional predominante da geração que 

compõe uma grande parcela da força de trabalho atualmente (geração Y).  Com tal 

informação, poderá permitir à gestão uma maior adequação de suas políticas e 

programas de recursos humanos de modo a criar, mesmo com as limitações do Setor 

Público, um ambiente mais propício e com possibilidades de carreira mais 

estimulantes para essa nova geração de servidores, aumentando o comprometimento 

destes com o trabalho e reduzindo a rotatividade. 

O interesse no tema da presente pesquisa teve sua origem na busca do 

entendimento do comportamento dos indivíduos da geração Y submetidos às normas, 

legislações e estrutura das organizações públicas federais, assim como a identificação 

de mecanismos que levam esses indivíduos a se comprometerem com a missão e o 

trabalho nessas organizações. 

Logo, conhecer o comportamento da relação indivíduo-organização e os 

componentes do comprometimento dessa nova geração de servidores, que vão 

constituir a maior parte do quadro de funcionários da organização, é essencial para 

que os gestores públicos criem estratégias e políticas de recursos humanos 

direcionadas a esse novo contexto de geração.  

Frente ao exposto, o presente trabalho se propôs a responder a seguinte 

questão-problema: 
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Qual o componente do comprometimento organizacional predominante nos 

servidores pertencentes à geração Y em instituições públicas federais do Poder 

Executivo?  

1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Final 

O objetivo final desta pesquisa consistiu em identificar o componente do 

comprometimento organizacional, segundo o modelo de Meyer e Allen (1991) 

predominante nos servidores pertencentes à geração Y em instituições públicas 

federais do Poder Executivo.  

1.2.2   Objetivos Intermediários 

 
Visando alcançar o objetivo final, os seguintes objetivos intermediários foram 

estabelecidos:   

a) Levantar as principais teorias acerca do comprometimento organizacional, 

em especial nas organizações públicas no Brasil; 

 
b) Identificar, detalhadamente, à luz das teorias, quais as principais 

características da geração Y; 

 

c) Identificar os graus de comprometimento afetivo, normativo e instrumental 

dos servidores públicos federais do Poder Executivo pertencentes a 

geração Y na amostra selecionada. 

 

1.2.3 Objetivos Secundários 

 
a) Identificar a existência de padrões de comprometimento segundo 

características sociodemográficas -  sexo, idade, tempo na instituição e 

nível de instrução -  e analisar o impacto delas sobre cada um dos três 

componentes do comprometimento organizacional; 

 

b) Identificar e analisar a existência de padrões de comprometimento em cada 

Instituição da amostra. 
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1.3  HIPÓTESES 

 
Como anteriormente apontado, estudos anteriores realizados no setor público 

brasileiro que utilizaram o modelo de Meyer e Allen (1991) revelaram a predominância 

do componente afetivo no vínculo dos indivíduos com a organização. 

  Ao mesmo tempo, a observação, na prática organizacional, indica que os 

servidores públicos federais do Poder Executivo pertencentes à geração Y 

apresentam atitudes que tendem ao comprometimento instrumental. Entre outros 

aspectos, comumente expressam verbalmente que só estão em determinadas 

organizações porque não passaram em outro concurso público, ou algo que lhes traga 

maiores benefícios.  Muitos são “concurseiros” e, devido às características de serem 

indivíduos inquietos, contestadores, autônomos, não há nada que os prendam às 

organizações. No entanto, outros servidores da geração Y, mas em menor número, 

são realmente dedicados e se comprometem lealmente e emocionalmente com as 

organizações em que trabalham. 

  Na prática gerencial das organizações públicas, o tema do comprometimento, 

associado à retenção de talentos e ao atingimento dos objetivos organizacionais vem 

preocupando gestores públicos em todas as áreas e tem sido tema de frequentes 

debates.  

 

  Sendo assim, as hipóteses foram formuladas conforme tabela abaixo: 

 

Hipótese 1: CI > CA 

  O componente instrumental (CI) do comprometimento organizacional nos 

servidores públicos federais do Poder Executivo da geração Y é maior que o 

componente afetivo (CA). 

 

Hipótese 2: CI > CN 

  O componente instrumental (CI) do comprometimento organizacional nos 

servidores públicos federais do Poder Executivo da geração Y é maior que o 

componente normativo (CN). 
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Hipótese 3: CA > CN 

  O componente afetivo (CA) do comprometimento organizacional nos servidores 

públicos federais do Poder Executivo da geração Y é maior que o componente 

normativo (CN). 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

1.4.1. Geográfica 

  O escopo da presente pesquisa foi delimitado às instituições públicas federais 

do Poder Executivo sediadas na cidade do Rio de Janeiro. 

 

1.4.2 Temporal 

  A pesquisa ocorreu nos meses de novembro e dezembro de 2017 e janeiro de 

2018. 

 

1.4.3 Teórica 

Com relação à tipologia de comprometimento, foi adotado o modelo proposto 

por Meyer e Allen (1991), que se destaca em três dimensões básicas: Afetiva, 

Instrumental e Normativa. O comprometimento afetivo é definido como um apego à 

organização, enfatizando a natureza emocional do processo de identificação do 

indivíduo com os objetivos e valores da organização. O comprometimento 

instrumental é percebido como custos associados a deixar a organização, as 

vantagens em nela permanecer e os custos associados à sua saída. O 

comprometimento normativo é considerado pela obrigação do indivíduo em 

permanecer na organização, bem como pelas pressões internalizadas pelo indivíduo 

para que se comporte de maneira apropriada com os objetivos e interesses da 

organização. (BASTOS, 1993; MEDEIROS; ENDERS, 1998). 

  Em relação à delimitação da geração Y, foram considerados somente os 

servidores ativos do quadro de funcionários das instituições públicas federais do 

Poder Executivo mencionadas na delimitação geográfica nascidos entre 1980 e 1992 

– ou seja, no momento da pesquisa tinham entre 25 e 37 anos (VELOSO et al., 2008; 

OLIVEIRA et al., 2012). 
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1.5 RELEVÂNCIA 

 
Este trabalho de pesquisa se justificou principalmente sob a ótica acadêmica e 

a organizacional, conforme abaixo. 

 

1.5.1 Relevância Acadêmica 

 
A partir da década de 70, os estudos sobre o comportamento da relação 

indivíduo- organização têm se intensificado, principalmente depois dos estudos de 

Mowday, Porter e Steers (1982), quando cresce o interesse científico internacional em 

pesquisas sobre o comprometimento humano e os efeitos gerados nos indivíduos. 

No Brasil, os estudos relativos ao comprometimento organizacional ganham 

relevância na década de 90, com o aumento das publicações acadêmicas abordando 

o comprometimento como um construto multidimensional, tentando entender os 

indivíduos e seu vínculo com a organização de maneira mais complexa. É consenso 

hoje na literatura que o comprometimento possui múltiplos focos, como organização 

e carreira; e bases, como afetiva, normativa e instrumental (MEDEIROS et al., 2003). 

A abordagem multidimensional representa um grande desafio aos 

pesquisadores na área, devido à grande complexidade da relação indivíduo-

organização. Observam-se também estudos referente aos impactos do fator humano 

no desempenho e no resultado da organização. 

Segundo Meyer e Allen (1997), existe a necessidade de se analisar os impactos 

do sistema de recursos humanos no comprometimento dos empregados. Para esses 

autores, deve-se conhecer como se forma o comprometimento em cada indivíduo e 

sua relação com a organização para melhor desenhar o sistema de recursos humanos 

de uma organização. Nesse sentido, Bastos (1998) relatou que três grandes conjuntos 

de práticas organizacionais podem estimular o comprometimento: processo de 

seleção com arranjos de acordo com o interesse e vocação individuais; programas de 

capacitação e qualificação; e política de reconhecimento e recompensas. 

Diante do grande número de indivíduos da geração Y sendo admitidos em 

concursos públicos recentes e de uma grande parcela de servidores prestes a se 

aposentar, gerando a necessidade de admissão de novos servidores, projeta-se que, 

em um futuro próximo, a geração Y venha a se tornar predominante, em termos 

quantitativos, na força de trabalho das organizações públicas. 
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A relevância acadêmica é demonstrada quando se busca entender como os 

funcionários dessa geração Y se tornam comprometidos com as organizações, pois 

saber quais fatores são importantes para a percepção de comprometimento é 

importante para que a organização crie políticas de desenvolvimento de recursos 

humanos alinhadas às características e expectativas desses trabalhadores.  Tal 

contribuição é fundamental à Academia pois estimula os pesquisadores ao 

desenvolvimento de tais políticas e permite tornar as empresas mais produtivas.   O 

presente estudo pode vir a auxiliar futuras pesquisas sobre comprometimento 

organizacional em empresas, particularmente as públicas, e sobre a geração Y, 

especificamente. 

Portanto, observa-se que o comprometimento organizacional tem recebido 

cada vez mais destaque no campo da Academia. A cada ano, o número de artigos e 

trabalhos acadêmicos na área tem crescido, como pode ser observado ao se 

pesquisar as bases eletrônicas e os anais de eventos. Devido a esses estudos, 

acredita-se que o comprometimento ganhará cada vez mais importância na gestão de 

pessoas, sendo um fator crítico de sucesso para o desempenho das organizações.  

 

1.5.2 Relevância Organizacional / Aplicabilidade 

 
De acordo com Bastos (1994), o comprometimento do indivíduo com a 

organização apresenta-se como um construto atitudinal, ou seja, como propensão a 

agir, a se comportar de determinada forma. Como uma disposição, o 

comprometimento é usado para descrever não só as ações, mas o próprio indivíduo; 

é, assim, tomado como um estado, caracterizado por sentimentos ou reações. 

Com base numa visão multidimensional, os indivíduos de uma organização 

estariam comprometidos através de relações de caráter emocional (comprometimento 

afetivo), de relações transacionais baseadas em um investimento pessoal com vistas 

a uma determinada recompensa (comprometimento instrumental) e de sentimentos 

de obrigação e de dever moral para com a organização (comprometimento normativo) 

(NASCIMENTO; LOPES; SALGUEIRO, 2008). 

O estudo do comprometimento organizacional em instituições públicas, que 

visam o bem comum da sociedade e são geridas por recursos públicos, justifica-se 

principalmente por questões práticas, pois uma vez que o Estado tem a obrigação de 

prestar seus serviços de excelência à população, o estudo do comprometimento dos 
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seus servidores passa a ser um item fundamental para o alcance desse objetivo. 

Identificar o que leva seus servidores a um maior comprometimento com o objetivo da 

organização pode levar o Estado a melhores índices de desempenho, produtividade 

e engajamento, a diminuir o absenteísmo, a rotatividade, e a elaborar melhores 

estratégias (BORGES-ANDRADE; CAMESCHI; XAVIER, 1990; OLIVEIRA; COSTA, 

2015). 

O presente trabalho buscou suprir a Administração Pública de informações 

relevantes acerca do alinhamento dos seus recursos humanos com os objetivos 

institucionais de desempenho e resultados das organizações, sob a ótica do 

comprometimento da geração Y com a organização, visto que aproximadamente 40%, 

de um total de 770.636 servidores públicos federais do Poder Executivo em janeiro de 

2017, fazem parte desta nova geração (BRASIL, 2017). 

Portanto, ele tornou-se ainda mais relevante no contexto das Instituições onde 

se inseriu esta pesquisa, pelo fato de elas apresentarem percentuais significativos de 

servidores públicos federais do Poder Executivo da geração Y em seus quadros de 

funcionários (conforme observado na seção 3.3), pois, através de uma amostra 

representativa de uma população, pudemos inferir o grau de comprometimento 

organizacional que a pesquisa procurou identificar, podendo-se, a partir daí, propor 

alterações na política de RH. 

  Este estudo teve como objetivo identificar o componente do comprometimento 

organizacional, segundo o modelo de Conceitualização de Três Componentes do 

Comprometimento Organizacional de Meyer e Allen (1991), que predomine nos 

servidores pertencentes à geração Y em instituições públicas federais do Poder 

Executivo, onde uma parcela significativa do seu quadro de funcionários pertence a 

essa geração. 

  Esse comprometimento organizacional nas organizações públicas é 

influenciado pelo que acontece na sociedade e nas mudanças da gestão pública.  

Logo, o que poderia ser fator de comprometimento nas gerações anteriores, pode não 

ser mais um fator relevante para as novas gerações. Pretendeu-se, assim, buscar 

conhecer melhor a relação indivíduo-organização dessa nova geração de servidores 

públicos, gerando subsídios aos gestores públicos para desenvolver estratégias e 

políticas de gestão de recursos humanos mais adequadas, buscando aproveitar 

melhor o capital humano e seu comprometimento com a organização, objetivando 

melhores resultados. 
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CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1- COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL: HISTÓRICO E CONCEITO. 

 

 Bastos (1994) explica que, quando utilizado na linguagem do cotidiano, o termo 

‘comprometimento’ está associado a múltiplos significados. Na linguagem acadêmica, 

o conceito está associado a um sentido positivo e se refere à noção de envolvimento, 

engajamento, agrupamento, ajustamento. Refere-se a uma propensão a agir, a se 

comportar de determinada forma.  

No campo do comportamento organizacional, o comprometimento, é um 

“enlace psicológico, desenvolvido pelo indivíduo, no trabalho, a partir de suas 

percepções e relações com os elementos ambientais” (GAMA, 1997, p. 29). O 

construto do comportamento organizacional começou a ser pesquisado em meados 

do século XX por Mowday, Porter e Steers (1979). No Brasil os primeiros trabalhos 

sobre este tema foram realizados por Borges-Andrade, Cameshi e Xavier (1990) e 

Bastos (1994).  

Esses estudos iniciais buscaram conhecer os antecedentes do 

comprometimento e as consequências de um indivíduo comprometido com o alcance 

dos objetivos organizacionais. O volume de pesquisas tem crescido nas últimas 

décadas nos Estados Unidos e mais precisamente desde os anos de 1990 no Brasil. 

Isto se deve, em parte, ao fato de que o comprometimento passou a ser considerado 

um preceptor de comportamento no trabalho, envolvendo aspectos relativos à 

rotatividade, absenteísmo e desempenho (MORAES; GODOI; BATISTA, 2004).  

A partir do final dos anos de 1970 e início da década de 1980, as pesquisas 

sobre comprometimento no trabalho se intensificaram e esse período ficou fortemente 

marcado pela investigação do comprometimento organizacional (BASTOS, 1993; 

MORAES et al., 2004). 

Na busca da compreensão da relação indivíduo-organização, o construto do 

comprometimento organizacional visa compreender o que vincula um indivíduo ao seu 

trabalho e o que o torna motivado e interessado (TAMAYO; PORTO, 2005). De acordo 

com Meyer e Allen (1997), observa-se que a maioria dos estudos sobre 

comprometimento desenvolveu-se na vertente organizacional, onde as pesquisas 

buscaram entender os fenômenos apresentados nessa relação indivíduo-organização 
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para alcançar novos e melhores resultados para os problemas vivenciados nas 

empresas. 

Observa-se até hoje que não existe uma concordância plena na literatura sobre 

o significado do termo “comprometimento”. De acordo com Meyer e Allen (1997), não 

existe uma definição de comprometimento que seja mais correta do que a outra. Com 

essa mesma ideia, Mowday, Porter e Steers (1982, p. 21) listam diversas definições 

oriundas de pesquisas sobre comprometimento organizacional concluindo que: 

“dessas definições, fica claro que não existe um verdadeiro consenso com relação à 

definição correta do construto”. 

Diante do exposto, verifica-se a existência de diferentes vertentes de 

conceituação para comprometimento organizacional, alguns fundamentais para este 

trabalho de pesquisa. Para Bastos, Brandão e Pinho (1997, p. 100), o senso comum 

de comprometimento traz a noção de “algo que amarra, ata, une o indivíduo a alguma 

coisa” e se relaciona com engajamento e forte vínculo. No uso científico, o conceito 

mantém o significado, sendo acrescido aos conceitos de adesão e envolvimento.  Já 

para Porter e Smith (apud Mowday, Steers e Porter, 1979, p.226) "comprometimento 

é uma relação forte entre um indivíduo identificado e envolvido com uma organização, 

e pode ser caracterizado por três fatores: estar disposto a exercer um esforço 

considerável em benefício da organização; a crença e a aceitação dos valores e 

objetivos da organização e um forte desejo de se manter como membro da 

organização".  

Em estudo realizado por Bastos (1993), são relacionados as principais 

abordagens conceituais e os principais autores que pesquisaram esse construto 

desde os enfoques que originaram as investigações sobre esse tema. No citado 

estudo pode-se ter uma visão cronológica que vai desde as abordagens embrionárias 

sobre comprometimento, que utilizaram como fontes teóricas as disciplinas de 

sociologia, de teorias organizacionais e de psicologia social, e que remontam à 

década de 1960, até os modelos teóricos mais atuais onde predominam os enfoques 

instrumental (ou calculativo), afetivo e normativo propostos por Meyer e Allen (1991), 

os quais propõem “na tentativa de organizar a amplitude de abordagens 

desenvolvidas desde 1960, reunir os conceitos elaborados e expandir o construto, 

com o objetivo de aumentar a sua generalização” (RODRIGUES; BASTOS, 2009). 

Alguns conceitos de diferentes autores, sobre o comprometimento com a 

organização podem ser visualizados no Quadro 1. 
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CONCEITO REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

“... a força relativa da identificação e envolvimento 
de um indivíduo em uma organização específica. ”  

MOWDAY; STEERS; PORTER (1979) 

“... a soma das pressões normativas usadas para 
um indivíduo agir de acordo com os objetivos e 
interesses organizacionais. ” 

WIENER (1982) 

“... a ligação psicológica de uma pessoa com uma 
organização, que reflete o grau que ela internaliza 
e adota característica ou perspectivas da 
organização. ” 

O’REILLY; CHATMAN (1986) 

“... um estado psicológico que liga o indivíduo à 
organização. ”  

MEYER; ALLEN (1991) 

“... um laço ou ligação entre o indivíduo e a 
organização. ”  

MATHIEU; ZAJAC (1990) 

“... refere-se a um estado de lealdade, movido por 
intenções, sentimentos e desejos, do indivíduo a 
algo. ” 

BASTOS (1994) 

“... o comprometimento organizacional, em linhas 
gerais, pode ser entendido como forte vínculo do 
indivíduo com a organização, o que o incita a dar 
algo de si, a saber: sua energia e lealdade. ” 

BANDEIRA; MARQUES; VEIGA (2000) 

“Constituído por componentes afetivo, cognitivo e 
de ação, caracteriza-se ainda por ser um vínculo 
mais profundo e duradouro, que se desenvolve. ” 

LEITE (2004) 

Quadro 1 – Visão de diferentes autores sobre o comprometimento organizacional. 
Fonte: Oliveira (2015). 

 

Como resultado desse esforço de levantamento conceitual que, 

reiteradamente, evidenciava o não-consenso em torno do construto, alguns autores, 

a partir da década de 1990, reconheceram uma característica importante, que era o 

seu caráter multidimensional, tal como Medeiros et al. (2003, p. 189) afirmam: “[...] 

tentando entender os indivíduos e seu vínculo com a organização de maneira mais 

complexa. É consenso hoje, na literatura, que o comprometimento possui múltiplos 

focos, como organização e carreira, e bases, como afetiva, normativa e instrumental”. 

Referindo-se à abordagem multidimensional do comprometimento, Meyer e Allen 

(1991, p. 63-64) afirmam que todas as características e definições do construto 

refletem, pelo menos, três elementos gerais, a saber: “adesão afetiva à organização”; 

“custos associados percebidos de deixar a organização” e “obrigação de continuar na 

organização”. 

As diversas pesquisas sobre o tema abordado parecem contribuir para 

fortalecer uma perspectiva multidimensional. Todo o movimento na literatura no 

sentido de romper o conceito monolítico, proposto por Porter et al. (1974) e que se 

transformou no modelo dominante de investigação na área, parece justificar-se, quer 

explorando múltiplos focos, quer múltiplas bases. (BASTOS et al., 1997). 
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Dentro desse contexto, a pesquisa do comprometimento organizacional tem 

evoluído, mostrando diversas pesquisas abordando o comprometimento como um 

construto multidimensional, tentando entender o indivíduo e seus vínculos com a 

organização de maneira mais complexa. É consenso hoje na literatura que o 

comprometimento possui múltiplos focos, como organização e carreira, e bases, como 

afetiva, normativa e instrumental (MEDEIROS et al., 2003). 

Sobre as pesquisas nesse campo, Bastos et al.(1997) afirmam que elas se 

encontram fragmentadas em diferentes abordagens do fenômeno, apoiadas em 

conceitos distintos de comprometimento, bem como de diferentes estratégias de 

mensuração e de modelos explicativos. Nesse sentido, ele apontou cinco enfoques, a 

saber:  

 

a) Enfoque afetivo ou atitudinal: este é o predominante, dominou a literatura 

do comprometimento organizacional a partir dos trabalhos de Mowday, 

Porter e Steers (1982), definido como um apego com a organização, 

enfatizando a natureza afetiva da identificação do indivíduo com os valores 

e objetivos da organização. Segundo Popper e Lipshitz (1992), em termos 

de comportamentos pretendidos ou observados, o indivíduo simplesmente 

quer permanecer na organização, decide ficar. (BASTOS, 1993; BASTOS 

et al., 1997; MEDEIROS; ENDERS, 1998). 

 

b) Enfoque instrumental ou calculativo: é visto como baseado nas expectativas 

de trocas, perdas e ganhos, é percebido como custos associados a deixar 

a organização, vantagens em permanecer e custos associados com a sua 

saída. Foi citado pela primeira vez por Becker (1960) e observa-se que a 

ligação entre o indivíduo e a organização pode surgir quando esta responde 

de forma satisfatória às necessidades e expectativas dos trabalhadores em 

aspectos tais como salário, oportunidades de crescimento, status e 

progresso profissional (BASTOS, 1994).  

 

c) Enfoque normativo: é fundamentado nas pesquisas realizadas por Wiener 

(1982), que entende o comprometimento como “[...] a soma das pressões 

normativas usadas para um indivíduo agir de acordo com os objetivos e 

interesses organizacionais” (WIENER, 1982, p. 421). Ainda segundo outros 
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autores, pode ser observado em duas manifestações comportamentais 

diferentes: desejo de atingir ou conservar a adesão como membro da 

organização comportamento de continuar ou permanecer na organização, 

e a disposição para exercer esforço extra a seu favor/interesse. (BASTOS, 

1993; BASTOS et al., 1997; MEDEIROS; ENDERS, 1998). 

 

d) Enfoque sociológico: baseia-se na relação de autoridade e de subordinação, 

estando o comprometimento ligado ao interesse em permanecer no atual 

emprego porque percebe a legitimidade da relação 

autoridade/subordinação (BASTOS, 1993). 

 

e)  Enfoque comportamental: é influenciado pela psicologia social, 

considerando o comprometimento como uma avaliação que o trabalhador 

faz no intuito de manter uma harmonia entre o seu comportamento e suas 

atitudes (MORAES et al., 1997). Nesse sentido, o comprometimento pode 

ser comparado a sentimentos de autorresponsabilidade por um 

determinado ato, estando as pessoas comprometidas a partir de suas 

próprias ações, em um estado de ser onde as ações determinam crenças 

que sustentam a atividade e seu próprio envolvimento (BASTOS, 1993; 

SWAILES, 2002). 

No entanto, segundo Medeiros et al (2003), nas duas últimas décadas, dessas 

cinco perspectivas conceituais, foram predominantes no estudo sobre 

comprometimento organizacional as três primeiras (afetiva/atitutinal, 

instrumental/calculativa, normativa), o que corrobora os enfoques conceituais 

mencionados por Meyer e Allen (1993). 

Kelman (1958), um dos pioneiros nos estudos da área, distinguiu um vínculo 

psicológico com uma organização em três bases independentes: (1) compromisso 

(compliance) ou envolvimento instrumental, motivado por recompensas extrínsecas; 

(2) identificação (identification), ou envolvimento baseado num desejo de afiliação; e, 

(3) internalização (internalization), ou envolvimento causado pela congruência entre 

valores individuais e organizacionais (MEDEIROS et al.,1999). 

 Segundo Becker (1960), o segundo enfoque, o do comprometimento 

instrumental, é uma tendência do indivíduo a se engajar em “linhas consistentes de 

atividade”. Esse tipo de comprometimento foi denominado side bet, traduzido como 
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apostas laterais. O comprometimento neste caso é visto em função de recompensas 

e custos associados a permanecer na organização, além de enfatizar os investimentos 

que os indivíduos fazem para ficar na empresa. 

 Na década de 60, outro autor que considerou o comprometimento como 

construto com mais de uma dimensão foi Gouldner (1960), que identificou duas 

dimensões para o comprometimento: integração, que é definido como o grau em que 

o indivíduo se sente como parte e tem um sentido de pertencimento em diferentes 

níveis na organização; e introjeção, que é definido como o grau que a própria imagem 

do indivíduo inclui uma variedade de características e valores organizacionais 

aprovados.  

Etzioni (1961) apresentou uma tipologia de padrão de envolvimento dos 

membros das organizações. Ele sugeriu que o envolvimento pode ocorrer de três 

formas: envolvimento moral, onde os empregados internalizam os valores, cultura e 

normas da organização; envolvimento calculativo, que é baseado nas trocas do 

indivíduo com a organização, onde o empregado avalia a equidade entre 

recompensas e contribuições; e envolvimento alienativo, que existe quando os 

indivíduos trabalham num ambiente de repressão e coerção. 

Para Kanter (1968), em uma análise sociológica, são identificadas três formas 

de comprometimento: (a) o comprometimento de continuação, que envolve uma 

orientação mais racional na relação, onde o indivíduo tende a permanecer na 

organização quando é lucrativa a relação entre recompensas e custos. Outra questão 

desse tipo de comprometimento é quando os trabalhadores concordam em fazer 

algum tipo de sacrifício em benefício da organização, pois dará ao indivíduo um 

sentimento de pertencimento; (b) o comprometimento de coesão, que relaciona o 

sentimento de solidariedade do indivíduo com o grupo; (c) o comprometimento de 

controle, que vincula um indivíduo às normas da organização e molda seu 

comportamento em uma direção pretendida. Para Kanter (1968), essas três formas 

de comprometimento podem estar juntas nas atitudes do indivíduo, embora uma 

possa ser dominante. 

A pesquisa sobre comprometimento organizacional, segundo Bastos et al. 

(2008), foi dominada pela perspectiva afetiva desenvolvida por Porter et al. (1974) e 

consolidada no trabalho de Mowday et al. (1982). Essa perspectiva reforça a natureza 

afetiva do vínculo do indivíduo com os valores e objetivos da organização (BASTOS 

et al., 2008). 
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Para Porter et al. (1974), convivendo com a perspectiva de que existem 

inúmeros conceitos (envolvimento, identificação, entre outros), entre as diversas 

definições de comprometimento organizacional constantes da literatura, pode-se 

perceber algumas dimensões de significados comuns, a saber: (a) o desejo de 

permanecer, de continuar; o sentimento de orgulho por pertencer; (b) a identificação, 

o apego, o envolvimento com objetivos e valores; (c) engajamento, exercer esforço, 

empenho em favor de algo. Essa perspectiva largamente dominante nos estudos 

sobre comprometimento organizacional, que parte do instrumento proposto por Porter 

et al. (1974) e ganha corpo no clássico trabalho de Mowday et al. (1982) insere-se 

nessa vertente atitudinal e toma o fenômeno em perspectiva unidimensional. Os três 

componentes estariam integrados dentro de modelo atitudinal tripartite; assim, uma 

medida global de comprometimento é utilizada para predizer vários produtos 

individuais: desempenho, rotatividade, absenteísmo, por exemplo. (BASTOS et al., 

1997) 

O enfoque afetivo dominou a literatura do comprometimento organizacional por 

maior tempo, a partir de trabalhos desenvolvidos pela equipe liderada por Porter 

(MOWDAY et al.,1979; MOWDAY et al., 1982). Nesses trabalhos, apesar de 

reconhecerem a existência de uma corrente comportamental para definir o 

comprometimento, os autores abordam o comprometimento sob uma perspectiva 

atitudinal. O Organizational Commitment Questionnaire – OCQ é um instrumento 

bastante utilizado e tem a característica de medir o comprometimento atitudinal 

(BANDEIRA et al., 2000). 

O comprometimento normativo, segundo Wiener (1982), é a totalidade de 

pressões normativas que forçam o indivíduo a agir de determinada maneira para que 

a organização alcance seus objetivos e interesses. Este comprometimento expressa 

a obrigação do indivíduo em ficar na organização. Este sentimento surge da cultura, 

normas e regulamentos.  

Já O'Reilly e Chatman (1986) construiram sua abordagem sobre o 

comprometimento a partir do que eles retrataram como o estado problemático da 

pesquisa sobre comprometimento, ou seja, a incapacidade de se diferenciarem os 

antecedentes e os consequentes do comprometimento, por um lado e as bases para 

o comprometimento, na outra. 

Na década de 90, Allen e Meyer (1990, p.3) caracterizam os indivíduos em três 

dimensões da seguinte forma: "empregados com forte comprometimento afetivo 
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permanecem na organização porque querem; aqueles com comprometimento 

instrumental permanecem porque precisam e aqueles com comprometimento 

normativo permanecem porque sentem que são obrigados". 

Meyer e Allen (1991) conceituaram o comprometimento organizacional em três 

componentes: afetivo, instrumental e normativo. Estes autores desenvolveram um 

modelo multidimensional de mensuração que é amplamente aceito 

internacionalmente no meio acadêmico, denominado Modelo de Conceitualização de 

Três Componentes do Comprometimento Organizacional. No Brasil esse modelo foi 

validado por Medeiros e Enders (1998) e Bandeira, Marques e Veiga (1999a). 

Já no modelo proposto por Thévenet (1992), de enfoque multidimensional, 

observam-se duas abordagens, que se distinguem em comprometimento através da 

adesão e através da oportunidade. A primeira refere-se à internalização dos valores 

da organização, a identificação cultural entre indivíduo e organização e à vinculação 

psicológica que faz com que aquele se sinta parte desta. A segunda abordagem, 

através das oportunidades, se refere ao atendimento de expectativas da organização 

para com o indivíduo, como em um contrato psicológico, no qual são estabelecidas 

expectativas em relação às obrigações, aspirações e valores mútuos que um contrato 

formal de emprego não é suficiente para descrever (LEITE; ALBUQUERQUE, 2013). 

Becker (1992), incorpora aos seus estudos sobre comprometimento o conceito 

de focos e componentes na mesma análise, colaborando assim para o entendimento 

do comprometimento como conceito multidimensional. 

Já para Jaros et al. (1993), existe uma maior análise do componente normativo, 

uma vez que se observa a presença da cultura organizacional agindo em direção ao 

comprometimento. Para esses autores, o comprometimento pode assumir três formas: 

um vínculo psicológico afetivo através de sentimentos como lealdade, afeição, 

amizade e alegria; um vínculo de continuação, quando o indivíduo se sente preso a 

um lugar devido aos altos custos de deixar o lugar; e um vínculo moral, como um 

senso de dever, de obrigação com os objetivos de valores da organização 

(MEDEIROS, 2003). 

Soldi e Zanelli (2006) alegam que atualmente se identificam seis correntes de 

pesquisas sobre as bases do comprometimento, a saber: afetivo ou atitudinal, 

instrumental, normativo, sociológico, comportamental e afiliativo. 

A evolução dos estudos sobre comprometimento organizacional e suas 

dimensões podem ser vistas resumidamente no Quadro 2. 
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ANO AUTORES IDEIA PRINCIPAL 

1958  KELMAN  

O comprometimento é motivado por recompensas extrínsecas, ou 
seja, meramente instrumental (Compliance); desejo de afiliação 
(Identification); sintonia entre valores individuais e organizacionais 
(Internalization). 

1960  BECKER  
Comprometimento instrumental. Enfatiza os investimentos que os 
funcionários fazem para ficar na empresa. 

1960 GOULDNER 
Comprometimento visto em duas dimensões: integração (desejo de 
afiliação, introjeção de valores e características organizacionais, 
similar ao enfoque normativo. 

1961  ETZIONI 

Os envolvimentos dos indivíduos com a organização podem ser vistos 
de três formas: moral (similar ao normativo); calculativo (instrumental) 
e alienativo (baseado na coerção e repressão, encontrado em 
prisões). 

1968 KANTER 

O comprometimento segue uma análise sociológica, onde a autora 
identifica três formas de comprometimento: coesão (fortalecimento do 
vínculo através de técnicas e cerimônias); continuação (demanda de 
sacrifícios pessoais dificultando a busca de alternativas de trabalho) e 
controle (normativo).  
Obs.: dimensões identificadas por Mowday et al.(1982). 

1991 
MEYER e 
ALLEN 

Estudam o comprometimento num modelo tridimensional. Analisam 
sob os enfoques: afetivo (permanecem porque querem); instrumental 
(permanecem porque precisam); normativo (sentem-se obrigados a 
permanecer). 

1982 
MOWDAY 
et al. 

Comprometimento afetivo como forte relação entre o indivíduo e sua 
organização. São 3 características: tendência a realizar esforços; forte 
aceitação dos valores organizacionais; desejo de permanecer na 
empresa. 

1992  BECKER  

Comprometimento visto como conceito multidimensional. Incorpora 
aos estudos o conceito de focos e componentes na mesma análise. 
Pelo desejo de associação; congruência com os valores individuais; 
Para obtenção de recompensas ou evitar punições. 

1992  THÉVENET  
Comprometimento é visto sob duas dimensões: adesão (internalização 
dos valores da organização); oportunidade (oferecimento de 
oportunidades de acordo com as expectativas). 

1993 JAROS et al. 

Vínculo psicológico afetivo através de sentimentos como lealdade, 
afeição, amizade, alegria, prazer; vínculo de continuação, pelos custos 
de sair da organização; vínculo moral, que seria um senso de dever, 
ou chamado, pelos objetivos, valores e missão da organização. 

2006  
SOLDI e 
ZANELLI 

Na opinião destes autores, atualmente são seis as correntes de 
pesquisa sobre as bases do comprometimento: afetivo atitudinal, 
instrumental, normativo, sociológico, comportamental e afiliativa. 

Quadro 2: A evolução dos estudos sobre comprometimento organizacional e suas dimensões 
Fonte: Elaboração própria, adaptado de Medeiros (2003) 

 

Ressalta-se, porém, que pesquisadores continuam seus estudos na busca da 

comprovação da existência de um novo componente do comprometimento 

organizacional ligada a um componente de vínculo emocional entre o indivíduo e sua 

organização, distinto do comprometimento afetivo (MEDEIROS et al., 1999).   

A análise dos componentes do comprometimento organizacional dos indivíduos 

pertencentes a uma organização se torna muito importante pois pode auxiliar os 

gestores numa melhor compreensão do foco pelo qual o indivíduo se vincula ao 

trabalho (OLIVEIRA; COSTA, 2015). 
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2.1.1 Comprometimento Afetivo ou Atitudinal 

 

 Os estudos referentes ao comprometimento afetivo ou atitudinal têm suas 

raízes nos trabalhos desenvolvidos por Etzioni (1975) e, posteriormente, nos trabalhos 

de Mowday, Porter e Steers (1982), que abordam a natureza atitudinal/afetiva desse 

vínculo do indivíduo com a organização. Esses autores assumem o componente 

afetivo do comprometimento numa perspectiva atitudinal e afirmam que o 

comprometimento organizacional pode ser caracterizado de três formas: “(a) uma forte 

crença e a aceitação dos objetivos e valores da organização; (b) estar disposto a 

exercer um esforço considerável em benefício da organização, e (c) um forte desejo 

de se manter membro da organização” (MOWDAY; PORTER; STEERS, 1982, p. 27).  

Já para Etzioni (1975), o envolvimento pode ocorrer de três formas: (a) 

envolvimento moral, onde os empregados internalizam os valores, cultura e normas 

da organização; (b) envolvimento calculativo, que é baseado nas trocas do indivíduo 

com a organização, onde o empregado avalia a equidade entre recompensas e 

contribuições; e (c) envolvimento alienativo, que existe quando os indivíduos 

trabalham num ambiente de repressão e coerção, é considerado um fator negativo 

para a organização. 

   Os trabalhos desenvolvidos por Mowday, Porter e Steers tiveram início na 

década de 1970 e resultaram na validação de um instrumento para medir o 

comprometimento em 1979, estruturado a partir da definição estabelecida por eles, o 

Organizational Commitment Questionaire (OCQ), instrumento utilizado para medir o 

comprometimento organizacional e descobrir o enfoque de maior predominância. 

Nessa perspectiva, o indivíduo permanece na organização por se identificar com seus 

objetivos e valores, expressando seu desejo de se esforçar e permanecer na 

organização. A partir desses estudos, de acordo com Medeiros (2003), esse foi o 

enfoque que dominou a literatura por mais tempo. 

Na década de 90, o componente afetivo também ganhou espaço no modelo 

teórico multidimensional e na escala de mensuração de Allen e Meyer (1991). Os dois 

autores entendem que o comprometimento organizacional afetivo é desencadeado 

por experiências anteriores, principalmente aquelas que satisfizeram necessidades 

psicológicas do empregado, conduzindo a um envolvimento emocional/psicológico 

com a organização (ALLEN; MEYER, 1991). 
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 Meyer, Allen e Smith (1993) entendem o comprometimento afetivo como 

sendo um envolvimento que, para ocorrer, é necessário que haja identificação com os 

objetivos e os valores organizacionais, representando algo além da simples lealdade 

passiva, envolvendo uma relação ativa, na qual o indivíduo deseja dar algo de si para 

contribuir com o bem-estar da organização. (ARAÚJO, 2010). 

 
2.1.2 Comprometimento Instrumental ou Calculativo 

 

 O enfoque instrumental originou-se dos estudos de Becker (1960), onde o autor 

descreve comprometimento instrumental como uma tendência do indivíduo em se 

engajar em “linhas consistentes de atividade” e por ele denominado de “side bet”, que 

pode ser traduzido como “aposta lateral”. Segundo Bastos (1994), esse tipo de 

comprometimento também assume outras denominações, tais como, calculativo e 

continuance ou continuação. Para este autor, o indivíduo permanece na empresa 

devido aos custos e benefícios associados à sua saída, que seriam a aposta lateral, 

e assim passa a se engajar em linhas consistentes de atividade para se manter no 

emprego. 

Alluto, Hrebeniak e Alonso (1973) interpretam as ideias de Becker e definem o 

comprometimento como um fenômeno estrutural que ocorre como um resultado das 

transações indivíduo-organização e das alterações nos benefícios adquiridos e 

investimentos realizados pelo indivíduo em seu trabalho, ao longo do tempo.  Assim, 

conforme menciona Bastos (1994), o indivíduo permanece na organização em função 

das recompensas e/ou dos custos associados à sua saída.  

Para Scheible e Bastos (2006, p.3), “o comprometimento instrumental 

parece ser uma antítese do comprometimento, e refere-se ao conhecimento e 

julgamento das implicações, ou 'preço a pagar' pelo rompimento das relações 

com o foco”.  

Uma outra abordagem deste enfoque é a escassez de alternativas. Para 

os empregados que estão comprometidos, na abordagem instrumental ou de 

continuação, permanecem na organização em função da ausência de oportunidades 

de uma nova colocação no mercado de trabalho, o indivíduo se sente prisioneiro pelos 

custos associados ao abandono do trabalho e pelo que a remuneração representa 

para o sustento de sua vida. Os indivíduos permanecem na organização porque 
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precisam e por falta de alternativas no mercado de trabalho. (MEYER; ALLEN, 1997; 

BANDEIRA et al., 2000). 

  

2.1.3 Comprometimento Normativo 

 

 O enfoque normativo do comprometimento organizacional tem suas origens na 

interseção entre a Teoria Organizacional de Etzioni (1975) e a Psicologia Social de 

Ajzen e Fishbein (1980) e é considerado uma das principais dimensões do 

comprometimento organizacional. Este é o último enfoque unidimensional que, na 

visão de Bastos (1993), se trata como sendo o conjunto de pressões normativas 

internalizadas pelo indivíduo para que se comporte conceitualmente com os objetivos 

e interesses da organização.  

Wiener (1982, p.421) o define como sendo “a totalidade das pressões 

normativas internalizadas para agir num caminho que encontre os objetivos e 

interesses organizacionais”. Nesta mesma ideia, autores enfatizam que estas 

pressões internalizadas irão se manifestar em padrões de comportamento que têm 

como características o sacrifício, a persistência e a preocupação pessoal. O 

comportamento normativo é um comprometimento de obrigação. É entendido 

também, como uma viga da motivação e ocorre uma aproximação dos valores e metas 

organizacionais (ALLEN; MEYER, 1990; BASTOS, 1993).  

 

2.2 O MODELO ADOTADO: O MODELO TRIDIMENSIONAL DE MEYER E ALLEN 

(1991). 

 

Tal como já afirmado anteriormente, os modelos multidimensionais do 

comprometimento organizacional começaram a ser analisados e desenvolvidos 

depois que alguns pesquisadores, como O’Reilly e Chatman (1986) e Meyer e Allen 

(1991) observaram que através dos estudos de múltiplos comprometimentos, 

poderiam usar estratégias para se trabalhar com múltiplos objetos de apego ou 

comprometimento do indivíduo com a organização de forma simultânea (BASTOS, 

1994). 

O modelo de Meyer e Allen (1991), é um dos mais aceitos na área. O modelo 

propõe que as dimensões do comprometimento organizacional se apresentam de três 

formas: 



43 

 

1)  Affective commitment, ou comprometimento afetivo: reflete um apego, um 

envolvimento, identificação com a organização. Segundo Allen e Meyer (1990, p.3), a 

dimensão afetiva exprime, que “Empregados com um forte comprometimento afetivo 

permanecem na organização porque eles querem (...)”; 

2) Continuance commitment ou comprometimento instrumental: é o 

comprometimento percebido como custos associados a deixar a organização. 

Conforme Allen e Meyer (1990, p.3), “Empregados com (...) comprometimento 

instrumental permanecem porque eles precisam (...)”; 

3) Normative commitment ou comprometimento normativo: é percebido como 

uma obrigação em permanecer na organização, os autores denominaram de 

obligation e posteriormente fizeram uma reconceitualização para normativo (MEYER 

et al., 1993). De acordo com Allen e Meyer (1990, p.3), “Empregados com (...) 

comprometimento normativo permanecem porque eles sentem que são obrigados 

(...)”. 

As escalas desenvolvidas por Meyer e Allen se apresentam de dois tipos: uma 

escala com 24 itens e outra reduzida a 18 itens (MEYER et al., 1993).  As escalas são 

compostas por questões fechadas sobre comprometimento organizacional e são 

aplicadas no formato Likert. Um terço dos indicadores do instrumento é de 

comprometimento afetivo, e os demais são de comprometimento instrumental e de 

comprometimento normativo. No Brasil, esse instrumento tridimensional do 

comprometimento organizacional foi validado por Medeiros e Enders (1998); e 

Bandeira, Marques e Veiga (1999). 

O Quadro 3, caracteriza, segundo Rego (2002), as três dimensões do 

comprometimento organizacional. 

 

Componentes Caracterização  
A pessoa 
permanece 
na organização 

Estado 
Psicológico 

Afetivo 

Grau em que o colaborador se sente 
emocionalmente ligado, identificado 
como também,  
envolvido com a organização. 

... sente que 
quer 
permanecer 

Desejo 

Normativo 

Grau em que o colaborador possui um 
sentido da  
obrigação (ou dever moral) de 
permanecer na organização. 

... sente que 
deve 
permanecer 

Obrigação 

Instrumental 

Grau em que o colaborador se mantém 
ligado à organização,  
devido ao reconhecimento dos  
custos, associados com a sua 

... sente que 
tem 
necessidade de 
permanecer 

Necessidade 
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saída dela. Esse reconhecimento pode 
advir da ausência de 
alternativas de emprego ou do 
sentimento de que os sacrifícios 
pessoais gerados pela saída 
serão elevados 

Quadro 3: Os três componentes mais comuns do comprometimento organizacional. 
Fonte: Rego (2002). 
 
 

2.2.1 Componente Afetivo 

 

O componente ou comprometimento afetivo (Affective commitment) é 

percebido segundo Meyer e Allen (1991; 1997) como um apego, como um tipo de 

envolvimento emocional, onde ocorre a identificação do indivíduo com a organização. 

Para eles autores, os empregados com forte comprometimento afetivo, permanecem 

na organização porque eles querem, assim desejam. Este componente pode ser 

relacionado com a identificação do indivíduo a aceitar a influência para estabelecer ou 

manter uma relação satisfatória como grupo ou a organização. 

O comprometimento afetivo é um vínculo manifestado pelos indivíduos por 

sentimentos como desejar, gostar, manter-se leal, de se esforçar, dedicando-se as 

metas, objetivos e valores da organização (BASTOS, 1994). 

  

2.2.2 Componente Instrumental 

 

 O componente instrumental, também conhecido como side bet (aposta lateral), 

refere-se a como os indivíduos veem os custos associados ao deixar a organização: 

os investimentos já feitos pelos indivíduos (desenvolvimento de habilidades, 

contribuições para fundos de pensão, por exemplo) e/ou a falta de alternativas fora da 

organização é que influenciam este comprometimento (BASTOS, 1993; MEYER; 

ALLEN, 1997). Segundo Meyer e Allen (1997), empregados comprometidos 

instrumentalmente permanecem na organização porque precisam. Este componente 

pode ser relacionado com a conformidade, ou seja, as atitudes e comportamentos são 

adotados com o objetivo de recebimento de recompensas. O indivíduo faz uma 

relação custo-benefício (privilégios, salário, benefícios, assistências, por exemplo) e 

faz uma avaliação quanto a permanência ou saída da organização. (BASTOS, 1994; 

BASTOS; BRANDÃO; PINHO, 1997). 
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2.2.3 Componente Normativo 

 

 O componente normativo é conceitualizado como o conjunto de pressões 

normativas internalizadas pelo indivíduo para que se comporte congruentemente com 

os objetivos e interesses da organização (BASTOS, 1993). De acordo com Meyer e 

Allen (1997), os empregados com comprometimento normativo permanecem na 

organização porque sentem que são obrigados, pois seu comprometimento em 

relação à organização está relacionado a um nível bem alto de obrigação. Assim, 

indivíduos com este tipo de comprometimento apresentam certos comportamentos 

organizacionalmente positivos e podem ficar no trabalho por um sentimento de 

lealdade, gratidão, pois acreditam que é correto cumprir os deveres e têm obrigação 

moral para com a organização, assim como retribuir aos benefícios já adquiridos 

(BASTOS, 1993; OLIVEIRA, 2015; REGO; CUNHA; SOUTO, 2005). 

 Vários estudos e pesquisas realizadas, tanto no Brasil como no cenário 

internacional, validaram o modelo OCQ (Organizational Commitment Questionnarie) 

desenvolvido por Mowday, Steers e Porter (1979) e o modelo desenvolvido por Meyer 

e Allen (1991). No cenário internacional predominam os estudos desenvolvidos no 

modelo OCQ – enfoque afetivo. No Brasil além da utilização deste modelo, observa-

se um grande número de pesquisas utilizando o modelo multidimensional 

desenvolvido por Meyer e Allen (1991). 

 Nas organizações públicas brasileiras, os estudos que utilizaram o modelo de 

Meyer e Allen (1991) revelam a predominância do componente afetivo no vínculo 

organizacional para os servidores efetivos. O componente normativo apresentou baixo 

relacionamento com o vínculo organizacional e apenas os terceirizados apresentaram 

o componente instrumental (MORAES; MARQUES, 1997; BANDEIRA et al., 1999; 

DIAS 2001; FONSECA, 2002; LEITE, 2004; COSTA; BASTOS, 2005; ROWE; 

BASTOS, 2007; LEITE, 2007; CAMPOS et al, 2009; PINTO, 2011; OLIVEIRA, 2015; 

CARVALHO; PAIVA, 2015; OLIVEIRA; COSTA, 2015; ANDRADE; GUEIROS, 2015; 

DUTRA et al., 2016). Os resultados dessas pesquisas serão explorados no item 2.4. 
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2.3 - GERAÇÃO Y 

 

 Os indivíduos pertencentes a geração Y, com algumas divergências de 

períodos são aqueles nascidos a partir de 1980 até o ano de 1992 (CRAMPTON; 

HODGE, 2009). 

 Na literatura, observa-se um consenso nas classificações das diferentes 

gerações, como podemos ler em Veloso, Dutra e Nakata (2008) e Oliveira, Piccinini e 

Bitencourt (2012).  Para estes autores, as gerações de trabalhadores em todo o 

mundo ocidental se subdividem em: tradicionais, nascidos entre 1922 até 1945; baby 

boomers, que são os nascidos entre 1946 e 1964; geração X, que são os 

trabalhadores nascidos de 1965 a 1979; e, finalmente, a geração Y, que são os 

nascidos a entre de 1980 até 1992.   Recentemente alguns autores, como Levenfus 

(2002), discorrem sobre a geração Z, que são as pessoas nascidas a partir de 1993, 

e que atualmente estão entrando no mercado de trabalho, mas ainda sem grande 

significância junto à administração pública brasileira, conforme se lê em BRASIL 

(2016).     

 Esses indivíduos que nasceram no início do período classificado como Geração 

Y experimentaram um Brasil atravessando uma grande instabilidade econômica na 

década de 1980 e início dos anos 90, e depois, um pouco mais tarde, o 

restabelecimento e consolidação da economia e da democracia. A abertura 

econômica e o controle da inflação prepararam o cenário para uma nova fase no 

desenvolvimento brasileiro (SILVA et al., 2015). 

Observa-se também na literatura outras denominações para geração Y, assim 

como: geração do Milênio, geração Digital, geração Net (DUBLIN, 2008; CRAMPTON; 

HODGE, 2009; TOLBIZE, 2008). 

As denominações da geração do Milênio, Digital e Net se deram devido a serem 

indivíduos integrantes de uma geração onde são considerados filhos da tecnologia, 

cresceram num período de influências econômicas como a globalização, terceirização 

e investimentos estrangeiros, e cresceram imersos na interatividade, hiperestimulação 

e ambiente digital, internet, blogs, redes sociais, sob várias formas de tecnologia da 

informação (VELOSO et al., 2008). 

 Atualmente, a existência de diferentes gerações atuantes no mercado de 

trabalho tem sido estudada com o objetivo de levantar as peculiaridades de cada uma 

delas no que diz respeito às suas crenças, valores e prioridades e de relacionar de 
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que maneira essas características particulares de comportamento de cada uma 

dessas gerações podem influenciar no comprometimento organizacional (BATISTA, 

2010). Logo, conhecer as características desta geração, torna-se importante para os 

gestores das organizações. 

Os indivíduos da Geração Y, os quais ingressaram mais recentemente na força 

de trabalho, cresceram em tempos prósperos e, por isso, tendem a ser otimistas em 

relação à economia, a acreditar em si mesmos e em sua capacidade de ter sucesso 

(VALE; LIMA; QUEIROZ, 2011). 

Dentre as características apresentadas pela geração Y e que são fundamentais 

para as organizações, pode-se citar: familiaridade com a tecnologia; alto nível de 

qualificação; adaptabilidade a mudanças; motivação por desafios; foco nos resultados; 

valorização do trabalho flexível; voltada a ações sociais; construção e utilização de 

redes de relacionamento; busca do desenvolvimento contínuo; postura 

individualizada; necessitam de feedback; postura questionadora; busca do equilíbrio 

da vida pessoal e profissional; e busca da satisfação. (MARTIN, 2005; 

BROADBRIDGE; MAXWELL; OGDEN, 2007; HURST; GOOD, 2009). 

 Considera-se um dos grandes desafios das organizações na atualidade atrair, 

manter e reter esses profissionais mais jovens. Devido às suas características, é 

natural que essa geração não compartilhe da visão de autoridade da geração anterior, 

onde os valores como obediência e troca de sacrifícios na vida pessoal por 

estabilidade no emprego eram praticados. A geração Y se sente menos identificada 

com a empresa, mais independente e se move com mais rapidez, mudando de 

emprego conforme sua necessidade (SARSUR; PEDROSA; SANT’ANNA, 2003). 

 Abaixo estão listadas algumas características apresentadas pelos indivíduos 

da Geração Y (MARTIN, 2005; BROADBRIDGE, MAXWELL e OGDEN, 2007; 

VELOSO et al., 2008; HURST e GOOD, 2009; TULGAN, 2009; SANTOS, 2011) 

 

▪ a tecnologia e a informática fazem parte de suas vidas;  

▪ estão voltados para o imediatismo; 

▪ sentem-se confortáveis com as mudanças;  

▪ sabem que é necessário atuar colaborativamente para alcançar os objetivos;  

▪ individualistas, focados em si; 

▪ possuem facilidade para desenvolver network; 

▪ são autoconfiantes e otimistas em relação ao futuro;  
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▪ buscam o desenvolvimento de suas competências;  

▪ gostam de desafios; 

▪ gostam de receber um direcionamento claro do responsável em relação ao 

que deve ser realizado; 

▪ estão acostumados a realizar diversas atividades ao mesmo tempo, tanto na 

vida profissional, como na vida pessoal; 

▪ valorizam a autonomia e flexibilidade ao executar as suas atividades; 

▪ gostam de ter o seu trabalho reconhecido e esperam uma rápida ascensão na 

carreira;  

▪ são comprometidos com a organização, quando existe alinhamento de 

valores e objetivos; 

▪ estão acostumados com a diversidade (étnica, de idiomas, tradições 

familiares e alinhamento sexual, por exemplo); 

▪ buscam equilíbrio entre vida profissional e pessoal. 

Diante da complexidade de características apresentada nesta nova geração de 

trabalhadores, existe a necessidade de as organizações se adaptarem a este novo 

contexto, refletirem numa melhor forma de praticar sua comunicação e sua política e 

prática de recursos humanos. Os gestores precisarão se adaptar para que possam 

conquistar a confiança e fazer com que estes trabalhadores possam se identificar com 

a cultura e valores da empresa (MAXWELL; OGDEN, 2007; HURST; GOOD, 2009; 

SARSUR; PEDROSA; SANT’ANNA, 2003). 

Para Dublin (2008), é importante que os líderes entendam e enfrentem este 

desafio geracional que surge. 

A entrada da geração Y no ambiente organizacional parece estar introduzindo 

novos desafios à gestão de pessoas, uma vez que, ao ingressarem nas organizações, 

esses jovens encontram, muitas vezes, ambientes de trabalho muitos distintos de 

suas expectativas (TULGAN, 2009; LIPKIN; PERRYMORE, 2010; CAVAZOTTE; 

LEMOS; VIANA, 2012).  

 Considerando as características apresentadas sobre a geração Y e o fato de, 

atualmente e/ou num futuro bem próximo, a maior parte da força de trabalho das 

organizações públicas serem compostas com esta nova geração, é de fundamental 

importância compreender o que leva essa geração a se comprometer com a 
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organização onde trabalha, pois o que poderia ser fator de comprometimento nas 

gerações anteriores, pode não ser mais um fator relevante para as novas gerações. 

Pretende-se, assim, buscar conhecer melhor essa relação indivíduo-

organização dessa nova geração de servidores públicos, gerando subsídios aos 

gestores públicos para desenvolver estratégias e políticas de gestão de recursos 

humanos mais adequadas, buscando aproveitar melhor o capital humano e seu 

comprometimento com a organização, objetivando melhores resultados. 

 

2.4 - COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS 

NO BRASIL E SEUS RESULTADOS 

 

Os estudos sobre comprometimento organizacional começaram a ser 

desenvolvidos no Brasil a partir dos anos 90 e até então poucos eram os estudos 

realizados, sendo que a maioria do referencial sobre o tema era absorvido da literatura 

estrangeira, principalmente da norte-americana. No entanto, a partir dessa época, as 

pesquisas sobre o tema têm evoluído bastante e diversos são os estudos que 

abordam a característica multidimensional deste construto, sendo consenso na 

literatura a existência dos seus múltiplos focos e bases (MEDEIROS et al., 2003).  

Pode-se mencionar Bastos (1994) como o pioneiro nos estudos desta área. 

Sua pesquisa de doutorado, que deu início a diversas outras investigações, 

sistematizou padrões de comprometimento de trabalhadores pertencentes a várias 

organizações e identificou oito grupos de sujeitos com padrões distintos nas suas 

atitudes em relação a diversos focos como: a organização, a carreira, aos valores, ao 

trabalho e o sindicato. Desde então, sua intensa produção acadêmica tem estimulado 

fortemente as pesquisas sobre o tema. 

Outra importante contribuição no campo do estudo do comprometimento 

organizacional está no artigo intitulado “Comprometimento organizacional: o estado 

da arte da pesquisa no Brasil”, onde Medeiros et al. (2003) analisam a agenda de 

pesquisa do comprometimento, estabelecida por diversos autores considerados 

clássicos nesse campo de estudo, e também a literatura brasileira sobre o assunto. 

Nesse artigo, Medeiros et al. (2003) concluem que a pesquisa sobre esse tema 

ainda não conseguiu relacionar o comprometimento das pessoas com o desempenho 

das organizações e que futuros estudos devem procurar comprovar que a relação de 
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um elevado nível de comprometimento por parte dos empregados leva determinadas 

organizações a um desempenho superior no seu ramo de atividade. 

No Brasil foram realizadas algumas pesquisas sobre comprometimento 

organizacional no setor público brasileiro. O Quadro 4, reúne um levantamento sobre 

essas pesquisas, os objetivos de cada trabalho, seus resultados, público-alvo e suas 

referências bibliográficas. 
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Quadro 4: Pesquisas sobre comprometimento organizacional no setor público no Brasil 
 

PESQUISADOR / ANO 
 

LOCAL 
 

OBJETIVO DA PESQUISA 
 

RESULTADOS DAS PESQUIISA 

Borges-Andrade; 
Cameschi; Xavier, 1990 

EMBRAPA Identificar os antecedentes do comprometimento 
entre funcionários lotados nas áreas meio e fim 

daquela instituição 
 

O melhor preditor, em ambos os grupos 
ocupacionais, é a “percepção de existência de 
oportunidades de crescimento e progresso”. 

Bastos; Brandão, 1993 Organizações públicas 
e privadas na Bahia 

Identificar fatores que expliquem níveis 
diferenciados de comprometimento 

organizacional entre trabalhadores de distintos 
grupos ocupacionais e entre os que atuam nos 
segmentos público e privado da administração 

Constatou-se que a percepção da oferta de 
oportunidades de crescimento e progresso 

funcional (quer através da política de 
promoção, quer de treinamento) associa-se 

fortemente com níveis mais elevados de 
comprometimento, em todas as esferas da 

administração e grupos ocupacionais. A 
política de remuneração é importante, 

sobretudo nas empresas privadas e entre 
ocupações técnicas/científicas. 

Bastos; Borges-Andrade, 
1995, 1999 

20 organizações 
brasileiras 

 Estudar, em diversas organizações, o 
relacionamento entre antecedentes e os múltiplos 
focos do comprometimento: carreira, sindicato e 

organização. 

Os resultados apontam que a clássica 
organização burocrática se diferencia 

significativamente das demais organizações 
inovadoras pela maior presença de padrões 
com baixo comprometimento organizacional. 
Por outro lado, os três contextos inovadores, 
apesar de terem indicadores mais positivos 

nessa direção, não se caracterizam de forma 
homogênea quanto aos padrões de 

comprometimento, e essa diferença pode ser 
produto, sobretudo da importância psicológica 

atribuída ao sindicato e ao nível de 
profissionalização das ocupações 

predominantes. 

Moraes; Marques, 1997 Quatro Universidades 
Federais mineiras 

Investigar os níveis e os preditores do 
comprometimento afetivo e comportamental dos 

funcionários técnico-administrativos 

Neste estudo foram identificadas diferenças 
significativas quanto a esses dois tipos de 

comprometimento (afetivo e comportamental) 
nas quatro universidades pesquisadas. Os 

resultados obtidos com a pesquisa, confirmam 
que as dimensões de conteúdo e contexto do 

trabalho, como o ambiente social e política 
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salarial, são influenciadores importantes do 
comprometimento organizacional. 

Bandeira; Marques; Veiga, 
1999 

Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos 

– ECT de Belo 
Horizonte 

Investigar a interferência das políticas de recursos 
humanos de uma empresa de serviços públicos, 

no comprometimento organizacional de seus 
funcionários. 

As variáveis de recursos humanos 
investigadas influenciam as dimensões 

normativa e afetiva do comprometimento, mas 
apresentam correlações fracas com o 

comprometimento instrumental. 

Fonseca, 2002 Polícia Militar de 
Minas Gerais 

Identificar o grau de comprometimento dos 
policiais militares a partir das mudanças ocorridas 

após 1997, com o movimento reivindicatório. 

Verificou-se a existência de correlação entre a 
política de recursos humanos e os padrões de 

comprometimento, com destaque para os 
enfoques afetivo e normativo. 

Leite, 2004 Servidores técnico-
administrativos do 

quadro permanente e 
temporário da 

Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia 

(UESB) 

Identificar a intensidade, a natureza e os 
antecedentes do comprometimento 

organizacional dos servidores técnicos e 
administrativos. 

Verificou-se alto comprometimento dos 
servidores com a instituição. Houve tendência 
a maior predominância do componente afetivo 

no vínculo organizacional. Servidores do 
quadro temporário possuem escore de 

comprometimento mais alto que os do quadro 
permanente na maioria das associações com 

as demais variáveis, 

Rowe; Bastos. 2007 Instituições de Ensino 
Superior (IES) 

públicas e privadas 

Analisar a natureza e a intensidade dos vínculos 
do comprometimento do docente universitário 
com seu trabalho, comparando os contextos 

públicos e privados do ensino superior 

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

apresentam diferenças estatisticamente 
significativas referente ao comprometimento 
com o trabalho. Os docentes de IES públicas 
são mais comprometidos com sua carreira, 

enquanto os docentes de instituições privadas 
apresentam um maior comprometimento 

instrumental com sua instituição. 

Campos; Tavares; Prestes; 
Leite, 2009 

Dezenove funcionários 
administrativos da 

FEA/USP 

Identificar a presença dos componentes do 
comprometimento organizacional nos funcionários 
e contrapor às opiniões e percepções dos chefes 

aos quais são subordinados 

Verificou-se que dificuldades motivacionais, 
insatisfações salariais e com promoções, 

cultura organizacional frágil, diversidade de 
vínculos empregatícios e ausência de um 

plano de carreira atualizado não permitiam as 
atitudes comprometidas se concretizarem no 

comportamento organizacional dos 
participantes do estudo. 

Pinto, 2011 Grande empresa de 
energia brasileira 

Verificar a relação entre comprometimento 
organizacional, segundo a abordagem 

Os resultados encontraram relações positivas 
significativas entre comprometimento 

organizacional afetivo e função gratificada, 
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multidimensional definida pelos autores Meyer e 
Allen (1991), e desempenho na carreira. 

faixa etária, estado civil, número de 
dependentes e tempo de empresa. Já o 

comprometimento organizacional normativo 
se relacionou positiva e significativamente 
com função gratificada, faixa etária, estado 
civil, número de dependentes e tempo de 

empresa. A única relação negativa 
significativa encontrada no estudo foi entre 

comprometimento organizacional normativo e 
escolaridade. Não foram encontradas 

relações significativas entre comprometimento 
organizacional instrumental e nenhuma das 

variáveis analisadas no estudo. 

Abranches, 2011 Receita Federal do 
Brasil 

Verificar em que medida o processo de 
socialização e a percepção de cumprimento do 
contrato psicológico influenciam na satisfação 

com o trabalho e no comprometimento dos novos 
servidores com a instituição. 

Os resultados indicam que tanto a satisfação 
com o trabalho quanto o comprometimento 

organizacional possuem significante 
correlação com o cumprimento do contrato 
psicológico pela RFB, na percepção dos 

servidores, e com o sucesso do processo de 
socialização quanto à tarefa e ao grupo de 

trabalho. 

Viana, 2012 Universidade Federal Analisar a base dominante e o grau de 
comprometimento com a organização dos 

servidores dos diversos grupos geracionais. 

Os resultados evidenciaram relações 
semelhantes entre o comprometimento 

organizacional e os grupos geracionais nas 
sete bases, sinalizando, neste caso, que não 

existe diferença significativa na base e no 
grau de comprometimento quando os 
servidores são divididos por gerações. 

Oliveira,2015 Servidores públicos e 
terceirizados de uma 
instituição federal de 

ensino superior (IFES) 

Identificar o componente de comprometimento 
organizacional – segundo o modelo tridimensional 

de Meyer e Allen (1991) – predominante no 
servidor público e no funcionário terceirizado de 

uma Instituição Federal de Ensino Superior 
(IFES) 

Os resultados indicaram que o componente 
do comprometimento organizacional 

predominante nos servidores técnico-
administrativos foi o afetivo. Com referência 
aos terceirizados, os resultados obtidos não 

permitiram identificar o componente do 
comprometimento organizacional 

predominante, observou-se, contudo, que os 
terceirizados apresentaram maior 

comprometimento normativo em relação ao 
afetivo. 
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Oliveira; Costa, 2015 Universidade Federal 
do Estado do Rio de 

Janeiro (UNIRIO) 

Analisar e comparar a satisfação no trabalho e o 
comprometimento organizacional de servidores, 
incluindo professores, técnico-administrativos e 

empregados terceirizados 

Os resultados mostraram que a satisfação dos 
terceirizados é significativamente mais alta do 

que a dos servidores. Por outro lado, os 
docentes apresentam o mais alto nível de 

comprometimento afetivo, significativamente 
maior que a dos servidores técnico-

administrativos e terceirizados. 

Andrade; Gueiros, 2015 Universidade Federal 
localizada na região 

do Nordeste brasileiro 

Verificar o grau de importância e satisfação 
atribuído pelos servidores técnico-administrativos 
em relação ao modelo de Meyer e Allen (1991) 

Percebeu-se que na dimensão afetiva todos 
os itens foram melhor pontuados na análise 
da importância; já na dimensão instrumental, 
todos os itens apresentam maior pontuação 
na percepção de satisfação, E por fim, na 

dimensão normativa, apresentou valores bem 
aproximados entre importância e percepção 

no trabalho. 

Carvalho; Paiva, 2015 Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS 

em Belo Horizonte 

Analisar como se encontra o comprometimento 
organizacional de servidores de uma unidade do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 
localizada em Belo Horizonte (MG), segundo o 
modelo tridimensional de Meyer e Allen (1991) 

O estudo indicou níveis medianos e baixos de 
comprometimento, com destaque positivo 

para a dimensão afetiva; já nas entrevistas, 
predominou a dimensão calculativa, além da 

verbalização de outros aspectos não 
contemplados no modelo adotado, como é o 
caso da estabilidade e de questões culturais, 

elevando o nível da análise instrumental 

Durão; Silva Filho, 2015 Servidores do 
Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) 

Verificar os efeitos de políticas e práticas da 
gestão de pessoas sobre o comprometimento 
organizacional de servidores do Ministério do 

Meio Ambiente (MMA) 

A partir dos resultados pode-se inferir que os 
servidores do MMA não percebem as políticas 

e práticas de gestão de pessoas como 
adequadas, principalmente a de remuneração 

e recompensas, e não demonstraram ter 
intenção de um comportamento comprometido 

com a organização. 

Dutra; Oleto; Paiva; Rios, 
2016 

Gerentes e não 
gerentes de uma 

secretaria municipal 
de Belo Horizonte 

(MG) 

Analisar como se apresenta o comprometimento 
organizacional de gerentes e não gerentes em 

uma secretaria municipal da cidade de Belo 
Horizonte (MG) 

Percebeu-se na parte quantitativa do estudo, 
o predomínio da dimensão afetiva do 

comprometimento; na parte qualitativa, essa 
dimensão também se destacou, porém com 

relatos que reportam às duas outras 
dimensões, calculativa e normativa. 

Fernandes; Costa; Lins 
Filho; Anez, 2017 

Dezoito organizações 
privadas e dezesseis 
entidades públicas 

Comparar o nível de comprometimento 
organizacional entre diversas empresas públicas 

e privadas 

Os resultados apontaram maiores níveis de 
comprometimento organizacional na iniciativa 

privada em comparação com o serviço 
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público, onde estas discrepâncias foram 
evidenciadas em estratificações de gênero, 

geração e tempo de serviço. 

Fernandes; Costa; Anez; 
Silva, 2017 

Servidores do Tribunal 
de Justiça do Rio 
Grande do Norte 

Analisar o comprometimento organizacional dos 
servidores do Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Norte, de modo que possa contribuir no 
aumento dos seus índices de produtividade 

Os resultados apontam para o 
comprometimento baixo em todas as bases 
da EBACO e que as variáveis produtividade, 

idade, tempo de serviço, vínculo e faixa 
salarial se relacionam de forma 

estatisticamente significante com o 
comprometimento organizacional. 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de Oliveira (2015). 
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O comprometimento organizacional é tema relevante de estudo, principalmente 

pelo fato de exercer forte influência sobre o desempenho das organizações, sejam 

elas públicas ou privadas. Nesse sentido, torna-se importante discutir se existem 

diferenças na forma com a qual as pessoas se comprometem nos setores público e 

privado (FERNANDES et al., 2017). 

 O comprometimento organizacional nas organizações públicas é influenciado 

pelo que acontece na sociedade e nas mudanças da gestão pública. As organizações 

tendem a se modificar rapidamente, na tentativa de se adaptar às mudanças 

tecnológicas, sociais e econômicas, presenciadas no mundo atual. A sociedade civil 

e o Estado são as duas instituições políticas mais importantes que assumem novos 

papéis e formas, produzindo uma nova governança democrática (BRESSER-

PEREIRA, 2009). Desse modo, Bresser-Pereira (2009, p. 13) estabelece que “assim 

como apenas uma sociedade civil forte pode garantir a democracia, apenas um 

Estado forte pode garantir mercados competitivos”. 

 No Brasil, as mudanças na forma de atuação do setor público se dão a partir 

da década de 90 com a criação do Plano Diretor de Reforma do Estado, que consistia 

num novo modelo de desenvolvimento econômico e social, que poderia trazer à 

sociedade brasileira a perspectiva de um futuro melhor no campo da prestação de 

serviços sociais e infraestrutura (BRASIL, 1995). O Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho de Estado – PDRAE, de 1995 tinha como proposta explícita dar início a 

chamada “administração gerencial” (COSTA, 2008). 

 O PDRAE foi criado principalmente para estabelecer diretrizes para a reforma 

da administração pública brasileira, a fim de transformar a cultura burocrática e 

patrimonialista das instituições públicas num modelo mais eficientes. A Reforma da 

Gestão Pública de 1995-1998, ao contrário da Reforma Burocrática iniciada na década 

de 30, não se preocupou apenas com os elementos patrimonialistas e clientelistas, 

mas buscou uma administração mais independente (BRESSER-PEREIRA, 1997).  

Para Bresser Pereira (2009, p. 400), o caráter gerencial do modelo da administração 

pública proposto busca tornar “os servidores públicos mais autônomos e mais 

responsáveis: mais autônomos com relação a normas rígidas e supervisão direta, e 

mais responsáveis perante o núcleo estratégico do Estado e perante a sociedade”. 

Um dos principais aspectos deste plano é a busca do fortalecimento do Estado 

na sua ação reguladora, assim como os serviços prestados para a sociedade, de 

forma que sejam mais eficazes. As estratégias da reforma consistem em: redefinição 
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dos objetivos da administração pública, voltando-se para o cidadão-cliente; o 

aperfeiçoamento dos instrumentos de coordenação, formulação e implementação e 

avaliação de políticas públicas; a flexibilização de normas e a simplificação de 

procedimentos; o redesenho de estruturas mais descentralizadas; o aprofundamento 

das ideias de profissionalização e de permanente capacitação dos servidores 

públicos; e modelos de gestão centrados no estabelecimento de metas e objetivos 

(COSTA, 2008). 

A Constituição de 1988, segundo Bresser-Pereira (1996), representou um 

retrocesso burocrático, no momento em que o país precisava urgentemente de 

reforma na administração pública. O Estado brasileiro cria uma forma racional de 

gerenciar a burocracia. As teorias utilizadas no setor privado influenciaram fortemente 

a ideia de que a administração pública era ineficiente e sua estrutura estava inchada. 

A partir deste momento, o foco da administração pública passa a ser o resultado, 

passa a ter uma preocupação maior com a sociedade e os objetivos de melhor atendê-

los, sendo necessário assim um quadro de servidores com maior capacidade técnica 

para desenvolver suas funções e mais comprometidos com os objetivos da 

organização (BRESSER-PEREIRA, 1996; MOTTA, 2007). 

Neste sentido, observa-se a necessidade e a importância do comprometimento 

do indivíduo para com a organização, uma vez que estes novos sistemas gerenciais 

demandam empregados comprometidos que se identifiquem com os objetivos 

organizacionais e que atuem nas empresas como sendo seu próprio negócio. 

Portanto, como tais ideias se mostram plenamente aderentes à realidade do mundo 

atual, torna-se necessário conhecer mais profundamente sobre o serviço e o servidor 

público. Sendo assim, é fundamental conhecer o perfil e os determinantes do 

comprometimento dessa força de trabalho, da qual dependem as organizações 

públicas, de maneira a melhorar as condições de trabalho, obter maior 

comprometimento e melhor qualidade nos processos (TOMEI, 1994; LEITE, 2004). 

Desta forma, segundo Oliveira (2015), é necessário reorganizar as estruturas 

da administração com ênfase na qualidade e na produtividade do serviço público e na 

verdadeira profissionalização do servidor. 

Os servidores públicos são aqueles agentes que exercem suas funções 

públicas, com vínculo e remuneração paga pelo erário, dependentes de aprovação 

prévia em concurso público e estão sujeitos ao regime jurídico de direito público – 

RJU, tendo seus direitos e deveres previstos nas leis estatutárias (Lei Nº 8112, de 11 
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de dezembro de 1990). Dentre os deveres, podemos citar: assiduidade, pontualidade, 

obediência, lealdade, dentre outros, sendo que seu descumprimento enseja punição 

disciplinar (BRASIL, 2017). 

Como anteriormente apontado 770.636 indivíduos exercem atividades no 

Poder Executivo do governo federal. Deste total, aproximadamente 40% pertencem à 

geração Y. No que diz respeito ao nível de escolaridade desses, observa-se que 

houve um aumento considerável depois do Decreto 5.707 de 23 de fevereiro de 2006 

que institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional. No artigo 12 do mesmo 

decreto, fica estabelecido que “os órgãos e entidades deverão priorizar, nos dois 

primeiros anos de vigência deste Decreto, a qualificação das unidades de recursos 

humanos, no intuito de instrumentalizá-las para a execução das ações de 

capacitação” (BRASIL, 2006). Isto significa que a reforma do Estado teve como um de 

seus propósitos dar atenção especial à profissionalização de seus recursos humanos 

(BRASIL, 2006; BRASIL, 2017). 

Essas transformações no papel do Setor de Recursos Humanos começaram a 

partir do momento que a administração pública constatou a necessidade de alterar, 

profundamente, o perfil da força de trabalho, em direção a um quadro mais qualificado 

de servidores. Mas, em muitas administrações públicas observa-se certa dificuldade 

na adoção de novas técnicas de gestão de recursos humanos, resultando em 

defasagem em relação à evolução do mercado e às mudanças na gestão de RH. 

Segundo Marconi (2003), há necessidade de desenvolvimento da área de recursos 

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

problemas ainda presentes, como a desmotivação dos funcionários e a precariedade 

no atendimento aos cidadãos. 

Como resultado da sua pesquisa, Fancchini (2007) explica como a percepção 

de políticas de gestão de pessoas influencia o comprometimento e o desempenho 

organizacional.   

Segundo Fernandes et al. (2017), as pessoas vinculadas às organizações 

privadas apresentam maiores índices de engajamento com a organização. A maior 

diferença foi na base afetiva, onde estas discrepâncias foram evidenciadas em 

estratificações de gênero, geração e tempo de serviço, uma importante distinção, visto 

que os servidores públicos possuem comprometimento abaixo da média e os da 

iniciativa privada acima da média.  
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Diante da reorganização da máquina pública brasileira, verifica-se a 

necessidade de integrar novos agentes a essas mudanças, exigindo uma análise mais 

detalhada do perfil da força de trabalho mais comprometida, qualificada e adequada 

às novas exigências do mercado (PACHECO, 2002). 

Logo, para conseguir atrair e reter os novos trabalhadores desta geração Y, as 

organizações precisarão mudar suas práticas e sua política de recursos humanos. Os 

gestores precisarão se adaptar para que possam conquistar a confiança e fazer com 

que estes empregados possam se identificar com a cultura e valores da organização. 

Para Dublin (2008), é importante que os líderes entendam e enfrentem este desafio 

geracional que surge nas organizações. 
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

 
3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

 Para o desenvolvimento desta pesquisa foi adotada uma abordagem 

quantitativa, que, como o próprio nome indica, pode quantificar opiniões e dados. 

Através das amostras representativas de uma população, os resultados são tomados 

como se constituíssem um retrato real de toda a população-alvo da pesquisa. Com o 

objetivo de mensurar o objeto em estudo, empregaram-se recursos e técnicas 

estatísticas, estabelecendo uma relação entre o modelo teórico proposto e os dados 

observados no mundo real, reproduzindo, assim, instrumentos para testar a 

adequação do modelo. (MINAYO; SANCHES, 1993; OLIVEIRA, 1997). 

 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

 
A pesquisa foi do tipo descritiva, pois visava descrever características, 

percepções e levantar atitudes de um grupo específico, neste caso, o dos servidores 

públicos da geração Y, acerca de seu comprometimento com a organização em que 

trabalham. 

As pesquisas descritivas têm como objetivo principal estudar as características 

de um determinado grupo, levantando opiniões, atitudes e crenças. Uma de suas 

peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais 

como o questionário e a observação sistemática. Podem também estabelecer 

correlações entre variáveis e definir sua natureza. Não têm compromisso de explicar 

os fenômenos que descrevem, mas servem como base para tal explicação. (GIL, 

2014; VERGARA, 2011). 

 Nesta pesquisa foi adotado o método survey, que se caracteriza pela 

interrogação direta e padronizada das pessoas cujas percepções se deseja conhecer. 

Uma das principais características do método de pesquisa survey é produzir 

descrições quantitativas de uma população ou amostra acerca do problema estudado. 

Faz-se uso de instrumentos predefinidos e estruturados, normalmente com a 

aplicação de questionários. Através dos dados coletados, permite a adoção de testes 

para verificar hipóteses empíricas relativas ao comportamento das diversas variáveis 

apresentadas (FREITAS et al., 2000; GIL, 2014). 
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3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 
 A população da pesquisa, segundo Vergara (2011), é um conjunto de 

elementos (empresas, produtos, pessoas) que possuem as características que serão 

objeto de estudo. A população desta pesquisa foi constituída, conforme mencionado 

na delimitação, por todos os servidores públicos civis federais do Poder Executivo na 

cidade do Rio de Janeiro pertencentes à geração Y, que são aqueles nascidos entre 

janeiro de 1980 até dezembro de 1992 (VELOSO et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2012).  

 

 

 

Figura 1: Gráfico dos servidores públicos federais do poder executivo por geração 
Fonte: Painel do Servidor – Gestão de Pessoas – janeiro/2017 (BRASIL, 2017) 
 

Já a amostra é uma parte da população escolhida segundo algum critério de 

representatividade (VERGARA, 2011). 

Para esta pesquisa, a amostra foi composta pelos servidores da geração Y (que 

responderem adequadamente o questionário de pesquisa) das seguintes Instituições 

da Administração Pública Federal com sede no Rio de Janeiro: Agência Nacional do 

Cinema (ANCINE), Fundação Biblioteca Nacional (FBN), Fundação Casa de Rui 

Barbosa (FCRB) e Fundação Nacional de Artes (FUNARTE). 

A escolha deste contexto de pesquisa foi pelo fato de 3 (três) instituições – 

FBN, FCRB e FUNARTE apresentarem no seu quadro de funcionários 

aproximadamente um terço de servidores da geração Y ingressando devido a 

concursos públicos recentemente realizados e de 30% a 40% de servidores públicos 
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estarem prestes a se aposentar (BRASIL, 2017). Logo, verifica-se que, num futuro 

bem próximo, teremos um total de 60% a 70% da geração Y fazendo parte dos seus 

quadros de funcionários. A ANCINE, por ser uma instituição mais nova, já apresentava 

no seu quadro de funcionários em janeiro de 2017 (BRASIL, 2017) um percentual de 

67,65% da geração Y. 

 

 
Figura 2: Gráfico do quadro de servidores por geração – ANCINE/FBN/FCRB/FUNARTE 
Fonte: Painel do Servidor – Gestão de Pessoas – janeiro/2017 (BRASIL, 2017) 
 
 

A amostra escolhida pode ser classificada como não probabilística, sendo 

definida pelo critério de acessibilidade, devido à facilidade de acesso às Instituições 

envolvidas, supondo que elas representavam, de alguma forma, a população 

(VERGARA, 2011; GIL, 2014). 

 
 
3.4 COLETA DE DADOS 

 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário com perguntas 

objetivas, antecedido de uma carta de apresentação, com o propósito da pesquisa, o 

caráter confidencial das respostas, a garantia do anonimato dos participantes, as 

instruções para o preenchimento das questões, assim como o agradecimento pela 

colaboração. O questionário foi dividido em duas partes, sendo que a primeira parte 

do questionário constava de 4 (quatro) perguntas com a finalidade de identificar 

algumas das principais características demográficas do servidor, como sexo, data de 

nascimento, nível de instrução e tempo na instituição. A segunda parte foi composta 
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por 18 (dezoito) questões afirmativas, segundo o modelo de questionário proposto por 

Meyer e Allen (1991) (Apêndice A). 

Segundo Oliveira (1997), o questionário é um instrumento que serve de apoio 

ao pesquisador para a coleta de dados. Os questionários podem descrever 

características e medir variáveis de um determinado grupo social, apresentando 

vantagens e desvantagens. Como vantagens, observa-se a possibilidade de atingir 

um grande número de pessoas, mesmo que estejam dispersas geograficamente; 

implica menores gastos; garante o anonimato das pessoas; privacidade; e maior 

sinceridade. Quanto às desvantagens como técnica de pesquisa, podem-se 

apresentar algumas limitações como: impedimento do auxílio de informante para tirar 

dúvidas; não oferecem a garantia das respostas; e a possibilidade de não 

preenchimento da totalidade das questões (GIL, 2014). 

Para começar a atender o terceiro objetivo intermediário, que consistia em 

identificar os graus de comprometimento afetivo, normativo e instrumental dos 

servidores públicos federais do Poder Executivo na cidade do Rio de Janeiro 

pertencentes a geração Y na amostra selecionada, foi utilizada a escala do modelo 

tridimensional de Meyer e Allen (1991), que mede o grau de comprometimento 

desenvolvido pelos indivíduos no ambiente de trabalho. Este instrumento foi validado 

no Brasil por Medeiros e Enders (1998) e Bandeira, Marques e Veiga (1999b). 

O modelo do questionário utilizado foi o proposto por Meyer e Allen (1991), que 

mede o comprometimento a partir de três dimensões: afetiva, instrumental e 

normativa. Ele aborda 18 itens, sendo 6 (seis) para cada dimensão, conforme 

detalhado no Quadro 11:  

 

Quadro 5: Modelo de conceitualização dos três componentes do comprometimento a Meyer e Allen 
(1991). 
Itens  Comprometimento  Características 

1-6  Afetivo 

Refere-se ao apego ou ao elo 
emotivo. O empregado com 
comprometimento afetivo 
permanece na organização 
porque quer ou deseja. 

7-12  Instrumental 

Refere-se aos custos 
associados em deixar a 
organização e a falta de 
alternativas. O empregado com 
comprometimento instrumental 
permanece porque precisa. 
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13-18  Normativo  
Refere-se ao dever moral para 
com a organização. 

  Fonte: Adaptado de Meyer e Allen (1991, p.67) 

 

As seis primeiras afirmações do instrumento de pesquisa são indicativas do 

componente afetivo e medem o comprometimento organizacional dos que ficam na 

organização porque têm um envolvimento emocional e de lealdade com a mesma; as 

seis afirmações seguintes são indicativas do componente instrumental e medem o 

comprometimento organizacional dos que ficam na organização porque precisam ou 

por falta de alternativas para a saída da mesma; e as seis últimas afirmações são 

indicativas do componente normativo e medem o comprometimento organizacional 

dos que ficam na organização porque se sentem na obrigação moral de ficar. 

 Foi utilizada uma escala do tipo Likert, através da qual os respondentes 

puderam expressar suas opiniões, numa escala de 1 a 5: Discordo totalmente, 

Discordo, Indeciso, Concordo e Concordo totalmente (vide Apêndice A). Cooper e 

Schindler (2003) afirmam que a escala Likert é a mais frequentemente usada e 

consiste em afirmações que expressam atitudes favoráveis ou desfavoráveis em 

relação ao construto que se pretende estudar. 

O método de levantamento adotado foi o de corte transversal, ou seja, a coleta 

dos dados ocorreu em um só momento, pretendendo descrever e analisar o estado 

de uma ou várias variáveis em um dado momento. (FREITAS et al., 2000).  

A pesquisa foi divulgada para o quadro de funcionários das Instituições através 

de suas intranets, informando o objetivo do estudo e solicitando colaboração. O 

questionário foi enviado a todos os servidores através de e-mail institucional pelo setor 

de Recursos Humanos de cada Instituição. O motivo do envio do questionário a todos 

os servidores, inclusive aqueles que não estão no escopo da pesquisa foi para não 

gerar segregação, constrangimento ou até mesmo insegurança para os respondentes. 

O filtro foi realizado através da data de nascimento, uma das perguntas relacionadas 

na primeira parte do questionário. Os questionários dos respondentes fora do critério 

da amostra foram descartados. 

Foi usada a ferramenta Google Forms para a aplicação do questionário e para 

o levantamento dos dados. A aplicação do questionário foi realizada entre os meses 

de novembro de 2017 e janeiro de 2018. 
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 3.5 TRATAMENTO DE DADOS 

 
 Segundo Vergara (2011), esta etapa é importante para demonstrar como os 

dados coletados serão tratados e como tal tratamento é adequado aos propósitos do 

projeto.  

 Inicialmente, após filtrar os questionários pela data de nascimento, para que 

fossem utilizados apenas aqueles correspondentes aos servidores da geração Y, a 

amostra extraída foi descrita em termos demográficos (sexo, data de nascimento / 

idade, nível de instrução e tempo na instituição) através de gráficos de setores (pizza) 

e histogramas. 

 O tratamento dos dados e os testes das hipóteses apresentadas no capítulo 1 

foram elaborados utilizando análises estatísticas específicas para cada caso, 

conforme detalhado a seguir: 

 Para terminar de cumprir o terceiro objetivo intermediário da pesquisa, foi 

utilizada a mediana; ela é considerada a mais adequado para calcular variáveis 

qualitativas ordinais, como é o caso deste questionário, pois foi utilizada a escala Likert 

que é composta por variáveis ordinais. (MARTINS; THEÓPHILO, 2009; OLIVEIRA, 

2015). Para identificar o comprometimento afetivo de cada indivíduo, foi calculada a 

mediana das respostas às seis primeiras perguntas do questionário. Para identificar o 

comprometimento instrumental foi calculada a mediana das respostas dos itens 7 a 

12 e para identificar o comprometimento normativo foi calculada a mediana das 

respostas dos itens 13 a 18 do questionário. 

 Para cumprir o objetivo final da pesquisa,  que consistia em identificar o 

componente do comprometimento organizacional, segundo o modelo de 

Conceitualização de Três Componentes do Comprometimento Organizacional de 

Meyer e Allen (1991), predominante nos servidores pertencentes à geração Y em 

instituições públicas federais do Poder Executivo, onde uma parcela significativa do 

seu quadro de funcionários pertence a essa geração e com as análises das hipóteses 

formuladas no item 1.3, foi utilizado o teste de comparação de medianas (Mann-

Whitney) unicaudal, pois é considerado o teste estatístico mais adequado para dados 

com variáveis qualitativas ordinais. Esse teste foi utilizado para a análise de cada uma 

das três hipóteses mencionadas no item 1.3, conforme demonstrado a seguir: 
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1) Comparação da mediana do comprometimento instrumental dos servidores 

públicos federais do Poder Executivo da geração Y com a mediana do 

comprometimento afetivo dos mesmos servidores (Hipótese 1). 

 

2) Comparação da mediana do comprometimento instrumental dos servidores 

públicos federais do Poder Executivo da geração Y com a mediana do 

comprometimento normativo dos mesmos servidores (Hipótese 2). 

 

3) Comparação da mediana do comprometimento afetivo dos servidores 

públicos federais do Poder Executivo da geração Y com a mediana do 

comprometimento normativo dos mesmos servidores (Hipótese 3). 

 

 Após a análise dos resultados apresentados com a comparação entre os 

comprometimentos afetivo, instrumental e normativo dos servidores públicos federais 

do Poder Executivo da geração Y, foi possível atender o objetivo final da pesquisa, 

identificando, com o resultado, o componente predominante do comprometimento 

organizacional. 

 Para atender ao primeiro objetivo secundário, que consistia em identificar a 

existência de padrões de comprometimento segundo características 

sociodemográficas e analisar o impacto destas sobre cada um dos três componentes 

do comprometimento organizacional foram realizadas três regressões múltiplas, uma 

para cada componente do comprometimento organizacional – afetivo, instrumental e 

normativo. Na primeira parte do questionário, os itens coletados apresentaram duas 

variáveis quantitativas (data de nascimento / idade e tempo na instituição) e duas 

variáveis qualitativas (sexo e nível de instrução). Estas últimas foram modeladas com 

a ajuda de variáveis dummy. Em cada regressão, essas quatro variáveis foram as 

explicativas e cada componente do comprometimento organizacional foi a variável 

dependente. 

 A análise de regressão múltipla é uma metodologia estatística de previsão de 

valores de uma ou mais variáveis de resposta (dependentes) através de um conjunto 

de variáveis explicativas (independentes). Essa metodologia pode ser utilizada 

também para a avaliação dos efeitos das variáveis explicativas como previsoras das 

variáveis de resposta. Este modelo permite conhecer a relação entre as variáveis 

estudadas, além de sintetizar os inúmeros valores obtidos em uma única função. 
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Como se sabe, a regressão múltipla é uma técnica multivariada cuja finalidade 

principal é obter uma relação matemática entre uma das variáveis estudadas (variável 

dependente ou resposta) e o restante das variáveis que descrevem o sistema 

(variáveis independentes ou explicativas), e reduzir um grande número de variáveis 

para poucas dimensões com o mínimo de perda de informação, permitindo a detecção 

dos principais padrões de similaridade, associação e correlação entre as variáveis 

(STEVENSON, 1981). 

  Por fim, para atender ao segundo objetivo secundário, que consistia em 

identificar e analisar a existência de padrões de comprometimento em cada Instituição 

da amostra, foi realizada uma separação dos questionários por Instituição. Foram 

apresentados gráficos de setores (pizza) e histograma com os dados 

sociodemográficos correspondentes à primeira parte do questionário para cada uma 

das Instituições. Com os dados da segunda parte do questionário, foram aplicados os 

mesmos testes de comparação de medianas entre os comprometimentos afetivo, 

instrumental e normativo que foram usados para testar as hipóteses de pesquisa, mas 

desta vez para se identificar o comprometimento predominante em cada uma das 

Instituições separadamente.  

 

3.6 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

 
  Para Vergara (2011), todo método de pesquisa contém limitações e 

possibilidades. Desta forma, embora não invalidem o trabalho, é importante 

apresentar quais as limitações encontradas na realização da pesquisa.   

  Primeiramente, pode-se questionar se a escolha da técnica de amostragem por 

conveniência e não-probabilística seria realmente representativa do universo, ou seja, 

se a amostra escolhida para esta pesquisa nas quatro instituições com sede no Rio 

de Janeiro, poderia representar todos os servidores públicos federais da cidade do 

Rio de Janeiro pertencentes à Geração Y. Segundo Malhotra (2006), essa forma de 

amostragem apresenta sérias limitações por estarem presentes muitas fontes 

potenciais de tendenciosidade de seleção, inclusive a autoseleção dos respondentes, 

não fazendo sentido, assim, generalizar qualquer população a partir de uma amostra 

por conveniência. No entanto, apresenta também algumas vantagens como menor 

consumo de tempo, ser menos dispendiosa, as unidades amostrais estarem 

acessíveis e serem mais fáceis de cooperar. 
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  No entanto, cabe ressaltar que a escolha de selecionar instituições para a 

amostra com a predominância da geração Y em seus quadros de funcionários tende 

a mitigar essa limitação, pois aumentou a chance de a amostra ser representativa da 

população estudada. 

  O uso de um questionário estruturado a ser respondido por pessoas dentro de 

determinado grupo, ainda mais se tratando de temática relativa a comprometimento, 

os não-respondentes poderiam ser justamente aqueles que dariam diferença quanto 

ao nível de comprometimento dos que respondem.  A não-resposta, por si só, já é 

uma limitação, demonstrada por Yu e Cooper (1983) e, portanto, a não-resposta 

daqueles elementos da amostra pode divergir, em algum grau, nas análises e 

conclusões. Este é o chamado viés de não-resposta. 

   Outra limitação comum em pesquisas que usam questionários é a dúvida em 

relação à sinceridade das respostas dadas. Os respondentes, nesse caso, podem não 

compreender o sentimento efetivo que os mantêm em sua posição no trabalho, e até 

mesmo ter receio de identificação de suas respostas, mesmo que garantida a questão 

do anonimato, e acabar mentindo sobre o seu nível de comprometimento, com medo 

de serem prejudicados. 

  Segundo Silva (2012), o método quantitativo também apresenta uma limitação, 

pois não permite maior profundidade e abrangência da compreensão das ideias dos 

indivíduos e, consequentemente, pode não captar alguns sentimentos que poderiam 

ser relevantes sobre o tema da pesquisa. 

 Limitações adicionais referentes à coleta de dados merecem destaque. A 

relação de e-mails de alguns órgãos estava desatualizada, o que acarretou num bom 

número de servidores sem endereço eletrônico ou com endereço inválido. A época do 

ano em que a pesquisa de campo foi conduzida, entre novembro de 2017 e janeiro de 

2018, também pode ter contribuído para que a taxa de respostas não fosse maior, já 

que coincidiu com período de grande incidência de férias e recesso. 
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CAPÍTULO IV – APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS 
RESULTADOS 
 

 
4.1 APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA 

 

 

 A amostra foi composta por 119 servidores da geração Y pertencentes às 

Instituições da Administração Pública Federal que responderam adequadamente a 

pesquisa.  

 Segundo as variáveis sóciodemográficas essa amostra apresenta as 

características descritas a seguir: 

 Quanto ao sexo dos servidores, a pesquisa constatou, conforme a Figura 3, 

uma predominância do sexo feminino com 61% (72) contra 39% (47) do sexo 

masculino. 

 

 

      Figura 3: Caracterização dos respondentes em relação ao sexo 
      Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 
 

 Quanto à idade, observou-se que a faixa etária mais significativa são os que 

estão entre 31 a 37 anos, correspondendo a um total de 71,43% (85), conforme 

apresentado na Figura 4. 

 

39%
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    Figura 4: Caracterização dos respondentes em relação à idade 
    Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

 

 Quanto ao nível de instrução, a maior proporção dos servidores possui nível 

superior completo (39%). No entanto, não podemos deixar de observar também que 

56% desses servidores já possuem cursos Lato ou Stricto Sensu. 

  

 

 

      Figura 5: Caracterização dos respondentes em relação ao nível de instrução 
      Fonte: Dados coletados da pesquisa 
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 Quanto ao tempo na instituição, 54,62% dos servidores trabalham entre 2 e 3 

anos, conforme demonstrado na Figura 6. 

  

   

             Figura 6: Caracterização dos respondentes em relação ao tempo na Instituição 
 Fonte: Dados coletados da pesquisa 
 

 

4.2 IDENTIFICAÇÃO DO COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

PREDOMINANTE 

 

 Como já mencionado anteriormente no item 3.5 Tratamento de Dados, 

primeiramente, para identificar o comprometimento afetivo (CA), foi calculada a 

mediana das respostas das seis primeiras perguntas do questionário. Dando 

continuidade, para identificar o comprometimento instrumental (CI) de cada servidor 

foi calculada a mediana das respostas dos itens 7 a 12 e por fim, para identificar o 

comprometimento normativo (CN) foi calculada a mediana dos itens 13 a 18 do 

questionário.  

 A Tabela 1 a seguir demonstra o cálculo das medianas realizado com os 

servidores públicos pertencentes a geração Y da amostra selecionada. 

 

SERVIDORES CA CI CN 

1             3,0           3,5           1,0  

2             2,0           2,0           4,0  

3             1,0           1,0           1,0  

4             2,0           4,0           2,0  

5             3,5           2,5           1,5  
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6             4,0           4,0           1,0  

7             3,0           4,0           2,0  

8             3,5           2,5           3,0  

9             2,0           4,0           2,5  

10             4,0           1,0           1,0  

11             3,5           2,0           1,0  

12             3,0           4,0           2,0  

13             3,5           3,5           2,0  

14             4,0           3,0           1,5  

15             2,5           4,0           1,5  

16             1,0           1,0           1,0  

17             1,0           1,0           1,0  

18             4,0           1,5           1,0  

19             4,5           2,5           2,5  

20             4,0           2,0           2,0  

21             4,0           2,0           1,0  

22             1,5           1,0           1,0  

23             4,0           2,0           2,5  

24             1,5           4,5           1,0  

25             4,0           3,5           4,0  

26             4,0           2,0           1,5  

27             4,0           4,0           1,5  

28             3,5           5,0           3,5  

29             3,5           2,0           3,5  

30             3,0           3,0           3,0  

31             2,0           2,0           1,0  

32             4,0           4,0           1,5  

33             4,5           4,0           2,5  

34             2,5           4,5           1,0  

35             3,0           3,0           3,0  

36             3,5           1,5           1,0  

37             3,5           2,0           2,0  

38             4,0           4,0           4,0  

39             4,0           4,0           2,0  

40             4,0           4,0           2,0  

41             4,0           4,0           3,0  

42             2,5           2,0           2,0  

43             4,0           2,0           2,0  

44             3,5           2,0           4,0  

45             3,0           3,0           2,5  

46             4,0           2,0           3,0  

47             2,5           2,0           1,0  

48             4,0           2,5           1,0  

49             4,0           3,5           2,0  

50             4,0           3,0           2,0  

51             4,0           3,5           4,0  

52             3,0           2,0           2,5  

53             4,5           2,0           2,0  

54             4,0           2,0           1,5  

55             1,0           5,0           1,0  

56             4,0           4,0           2,0  

57             2,5           2,0           1,0  
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58             2,0           2,0           2,0  

59             3,5           1,5           1,0  

60             2,5           4,0           3,0  

61             3,5           1,5           1,0  

62             4,0           4,0           1,5  

63             3,5           5,0           3,5  

64             4,0           4,0           1,5  

65             2,0           3,5           1,0  

66             5,0           5,0           5,0  

67             4,0           2,5           2,0  

68             4,0           3,0           2,0  

69             4,0           1,5           1,0  

70             3,0           4,0           2,0  

71             3,0           2,5           2,0  

72             4,0           2,5           1,5  

73             3,0           2,5           2,0  

74             4,5           4,0           4,0  

75             3,5           3,0           1,0  

76             3,0           3,5           2,0  

77             2,5           4,0           3,5  

78             4,0           3,5           4,0  

79             5,0           2,0           3,0  

80             2,0           4,5           3,0  

81             3,0           2,0           2,0  

82             4,0           3,0           4,0  

83             5,0           2,0           2,0  

84             3,0           2,0           2,0  

85             4,0           2,0           2,0  

86             3,0           2,5           2,5  

87             4,0           2,5           2,0  

88             4,0           2,0           1,0  

89             4,0           3,5           2,0  

90             3,0           3,5           3,5  

91             4,5           3,0           2,5  

92             3,5           2,5           2,0  

93             4,0           2,0           2,0  

94             4,0           3,0           2,0  

95             4,0           4,0           4,0  

96             1,5           5,0           1,0  

97             4,0           3,0           2,5  

98             3,0           2,0           2,0  

99             4,0           2,5           3,5  

100             4,0           2,0           4,0  

101             4,0           3,5           2,0  

102             4,0           4,0           2,0  

103             2,0           2,0           1,0  

104             3,5           4,0           4,0  

105             3,5           4,0           2,0  

106             3,0           4,0           2,5  

107             3,0           2,0           1,0  

108             3,0           2,0           1,5  

109             4,0           2,0           3,5  
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110             2,0           2,5           1,0  

111             2,5           2,0           2,0  

112             3,5           4,0           4,0  

113             4,0           2,5           3,0  

114             1,0           1,5           1,0  

115             3,0           2,5           3,5  

116             3,0           2,0           2,0  

117             2,0           2,5           2,0  

118             2,5           4,0           1,0  

119             3,5           4,0           2,0  

MEDIANAS             3,5           2,5           2,0  

                   Tabela 1: Cálculo das medianas quanto ao tipo de comprometimento 
           Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

 A primeira coluna da tabela apresentada acima (servidores) refere-se ao 

número do questionário aplicado a cada servidor da amostra selecionada, a segunda 

coluna da tabela, representada por CA apresentam as respostas dos resultados do 

cálculo das medianas do comprometimento afetivo (questões 1 a 6 do questionário), 

na sequência, a terceira coluna, representada por CI, apresenta as respostas dos 

resultados do cálculo das medianas do comprometimento instrumental (questões 7 a 

12 do questionário) e, por fim, a quarta coluna, representada por CN, apresenta as 

respostas dos resultados do cálculo das medianas do comprometimento normativo 

(questões 13 a 18 do questionário). 

 A coleta de dados e o cálculo das medianas cumprem o terceiro objetivo 

intermediário, que consiste em identificar os graus de comprometimento afetivo, 

instrumental e normativo dos servidores públicos federais do Poder Executivo 

pertencentes à geração Y na amostra selecionada. 

 Para cumprir o objetivo final da pesquisa, que consiste em identificar o 

componente do comprometimento organizacional, segundo o modelo de Meyer e Allen 

(1991) predominante nos servidores pertencentes à geração Y em instituições 

públicas federais do Poder Executivo, foi utilizado o teste de comparação de medianas 

(Mann-Whitney) unicaudal para análise de cada uma das três hipóteses formuladas. 

 As hipóteses nula e alternativa de cada teste foram resumidas abaixo, seguindo 

a seguinte legenda: a) Comprometimento Afetivo (CA); Comprometimento 

Instrumental (CI) e Comprometimento Normativo (CN). 
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Hipótese 1:   H0  CI = CA 
 
   H1 CI > CA 
 
 
Hipótese 2:   H0  CI = CN 
 
   H1 CI > CN 
 
 
Hipótese 3:   H0  CA = CN 
 
   H1 CA > CN 
 
 
 O resultado referente à Hipótese 1 da pesquisa está apresentado na Figura 7 

a seguir: 

 
 

HIPÓTESE 1 
 
H0      CI = CA     
H1 CI > CA    

 

 
Alfa 5%   

     

  Instrumental Afetivo  

 T     12.439,0   16.002,0   

 n             119          119   

 média          104,5        134,5   

     

 t           (3,35)   

 valor p 99,95%   

Não há evidências para rejeitar H0!     

Figura 7: Teste de comparação de medianas 
(Mann-Whitney) unicaudal      

Fonte: Elaborado pela autora 

     

     

 Como o valor p obtido na hipótese 1 demonstrada acima foi maior que o nível 

de significância adotado de 5%, a hipótese nula deste teste não pode ser rejeitada; 

dessa forma a primeira hipótese de pesquisa (CI > CA) não pode ser aceita. 

 O mesmo procedimento foi adotado para as outras duas hipóteses de pesquisa, 

cujos resultados serão demonstrados a seguir através das figuras 8 e 9. 
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HIPÓTESE 2 
 
H0      CI = CN     
H1 CI > CN    

 

 
Alfa 5%   

     

  Instrumental Normativo  

 T     17.045,0      11.396,0   

 n             119              119   

 média          143,2             95,8   

     

 t            5,32    

 valor p 0,00001%   

Rejeito H0!     

Figura 8: Teste de comparação de medianas (Mann-
Whitney) unicaudal  
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

 No caso da hipótese 2 apresentada acima, o valor p obtido foi menor que o 

nível de significância adotado de 5%, a hipótese nula deste teste é rejeitada; dessa 

forma a segunda hipótese de pesquisa (CI > CN) pode ser aceita. 

 

 

HIPÓTESE 3 
 
H0      CA = CN     
H1 CA > CN    

 

 
Alfa 5%   

     

  Afetivo Normativo  

 T     18.462,5      9.978,50   

 n             119              119   

 média          155,1             83,9   
     

 t            7,9    

 valor p 0,00000%   

Rejeito H0!     

Figura 9: Teste de comparação de medianas 
(Mann-Whitney) unicaudal  
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 No caso da hipótese 3 apresentada acima, o valor p obtido foi menor que o 

nível de significância adotado de 5%, a hipótese nula deste teste é rejeitada; dessa 

forma a terceira hipótese de pesquisa (CA > CN) pode ser aceita. 
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 Os resultados obtidos através do teste de comparação de medianas (Mann-

Whitney) permitiu aceitar apenas duas das três hipóteses formuladas, com nível de 

significância de 5%: 

 

• H2: Comprometimento instrumental do servidor é maior que o 

comprometimento normativo (CI > CN). 

 

• H3: Comprometimento afetivo do servidor é maior que o 

comprometimento normativo (CA > CN). 

 

 A análise dos resultados apresentados permite identificar o componente do 

comprometimento organizacional predominante nos servidores pertencentes à 

geração Y em instituições públicas federais do Poder Executivo, e assim atender o 

objetivo final da pesquisa. 

 Com o cálculo da mediana de cada tipo de comprometimento apresentado na 

Tabela 1, tínhamos uma sugestão de que o comprometimento afetivo seria o 

predominante. Ao analisarmos os resultados dos valores p dos testes de comparação 

de medianas constatou-se através das hipóteses 2 e 3 que o comprometimento 

normativo é o menor comprometimento encontrado.  

 Com o resultado da hipótese 1, onde não há evidências para aceitar a hipótese 

alternativa (CI > CA), e não há evidências para rejeitarmos a hipótese nula, não foi 

possível concluir entre os comprometimentos afetivo e instrumental qual é o 

predominante. No entanto, é possível realizar um teste de hipóteses similar ao 

realizado para verificar a hipótese de pesquisa 1, mas dessa vez tendo como hipótese 

alternativa CA>CI. Esse procedimento não visa verificar nenhuma das hipóteses de 

pesquisa, mas, como já foi constatado que não há evidências estatísticas de que 

CI>CA, é preciso verificar se há evidências de que CA>CI, para confirmar se CA é 

mesmo o componente predominante e assim, atender o objetivo final da pesquisa. 
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H0      CA = CI     
H1 CA > CI    

 

 
Alfa 5%   

     

  Afetivo Instrumental  

 T      16.002,0     12.439,0   

 n             119              119   

 média          134,5          104,5   

     

 t            3,35    

 valor p 0,05%   

Rejeito H0!     

Figura 10: Teste de comparação de medianas 
(Mann-Whitney) unicaudal  
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 No caso apresentado acima do novo teste de hipótese, como o valor p obtido 

foi menor que o nível de significância adotado de 5%, a hipótese nula deste teste é 

rejeitada; dessa forma a hipótese CA > CI pode ser aceita e assim pode-se confirmar 

que CA é mesmo o componente predominante, o que nos leva a atender o objetivo 

final da pesquisa. 

Com o resultado apresentado acima a primeira hipótese de pesquisa foi 

refutada, pois concluiu-se que o componente do comprometimento organizacional 

predominante nos servidores públicos federais do poder Executivo pertencentes a 

geração Y na cidade do Rio de Janeiro é o componente afetivo. Esses servidores 

demonstram uma forte ligação emocional e se identificam com os objetivos e valores 

da organização onde trabalham. Segundo Bastos (1994), o comprometimento afetivo 

é um vínculo manifestado pelos indivíduos por sentimentos como desejar, gostar, 

manter-se leal, de se esforçar, dedicando-se as metas, objetivos e valores da 

organização. 

Tal resultado corrobora a literatura e outras pesquisas. Moraes e Marques 

(1997), Leite (2004), Oliveira (2015) e Oliveira e Costa (2015), conforme apontado no 

item 2.4, também verificaram a predominância do componente afetivo nos servidores 

públicos.  

No entanto, apesar das características individuais apresentadas pelos 

servidores da geração Y serem bem diferentes de gerações anteriores e o que poderia 

ser fator de comprometimento para uma geração poderia não ser relevante para outra, 
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verificou-se, porém, que o componente predominante do comprometimento 

organizacional é o mesmo.  

O resultado embora contrarie a primeira hipótese de pesquisa apresentada, vai 

ao encontro de achados anteriores relativos ao comprometimento dos servidores da 

administração pública federal, porém considerando todas as gerações. Nesses 

achados a predominância do comprometimento afetivo é encontrada devido ao tipo 

de relacionamento e tratamento que vincula o servidor com a organização e vice-

versa, além dos benefícios e oportunidades que podem ser oferecidas, como: planos 

de aposentadoria, estabilidade, participação nas decisões, alguns fatores 

considerados importantes para o desenvolvimento e fortalecimento do 

comprometimento afetivo dos servidores (MEYER; ALLEN, 1991). 

O vínculo afetivo tende a se tornar cada vez mais forte à medida que os 

indivíduos percebem que a organização também está comprometida com eles 

(SIQUEIRA; GOMIDE, 2004). 

O componente normativo apresentou baixo relacionamento com o vínculo 

organizacional e o componente instrumental apesar de apresentar na hipótese 1 um 

resultado onde não tínhamos evidências para rejeitar H0, ao realizarmos outra 

hipótese alternativa para confirmar o resultado, verificou-se que o componente 

instrumental é o segundo mais encontrado nos servidores públicos pertencentes a 

geração Y.  

 

4.3 IDENTIFICAÇÃO DE PADRÕES DE COMPROMETIMENTO SEGUNDO 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E SEU IMPACTO SOBRE O 

COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

 Para identificar e analisar e existência de padrões de comprometimento 

segundo características sociodemográficas, foram realizadas três regressões 

múltiplas, uma para cada componente do comprometimento organizacional – afetivo, 

instrumental e normativo. As variáveis sociodemográficas coletadas na primeira parte 

do questionário foram as variáveis explicativas e o componente do comprometimento 

organizacional em questão foi a variável dependente.  

 As variáveis Idade e Tempo na Instituição foram apresentadas em anos, 

enquanto as variáveis sexo e nível de instrução foram modeladas através de variáveis 

dummy. 
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4.3.1 Quanto ao comprometimento afetivo 

 A Tabela 2 apresenta o resumo dos resultados da regressão aplicada no grupo 

de servidores públicos federais pertencentes a geração Y do Poder Executivo na 

cidade do Rio de Janeiro, onde o componente afetivo do comprometimento 

organizacional foi a variável dependente e as quatro variáveis (sexo, idade, tempo na 

instituição e nível de instrução) foram as variáveis explicativas. 

 

 

Tabela 2: Estatística de Regressão: Servidores públicos da geração Y – Aspectos sociodemográficos 
X comprometimento afetivo 
Fonte: Elaborado pela autora 
 
 

 A análise dos dados obtidos através da pesquisa, conforme Tabela 2 revela 

que esta regressão apresentou um valor muito baixo para o R-Quadrado (0,07), 

demonstrando que apenas 7% do comprometimento afetivo é explicado pelas 

variáveis sociodemográficas (sexo, idade, tempo na instituição e nível de instrução).  

 Para a análise estatística, foi definido nesta pesquisa um nível de significância 

de 5%; desta forma, nos resultados da regressão apresentada não há valor-P 

relevante para nenhuma das variáveis explicativas. Contudo, não se pode deixar de 

observar que as variáveis sexo e mestrado foram as que apresentaram o menor valor-

P, 0,15 e 0,19 respectivamente. Se estes valores-P fossem menores do que 0,05, isto 

estaria indicando que o fato de o indivíduo ser do sexo feminino aumentaria o seu 

comprometimento afetivo em 0,25 pontos e que o fato do indivíduo ter mestrado 

RESUMO DOS RESULTADOS

Estatística de regressão

R múltiplo 0,26              

R-Quadrado 0,07              

R-quadrado ajustado 0,01              

Erro padrão 0,91              

Observações 119,00          

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 7,00              6,96             0,99    1,20      0,31                     

Resíduo 111,00          92,33           0,83    

Total 118,00          99,29           

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores

Interseção 3,01              1,00             3,02    0,00      1,03                     4,99                   

SEXO (M=0; F=1) 0,25              0,17             1,43    0,15      0,10-                     0,59                   

IDADE 0,00-              0,03             0,02-    0,98      0,06-                     0,06                   

TEMPO NA INSTITUIÇÃO: 0,01-              0,03             0,28-    0,78      0,07-                     0,06                   

ENSINO SUPERIOR 0,23              0,40             0,57    0,57      0,57-                     1,03                   

PÓS-GRADUAÇÃO 0,01-              0,41             0,01-    0,99      0,81-                     0,80                   

MESTRADO 0,55              0,42             1,32    0,19      0,28-                     1,38                   

DOUTORADO 0,37              0,60             0,63    0,53      0,81-                     1,56                   
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aumentaria o seu comprometimento afetivo em 0,55 pontos, quando comparado a um 

indivíduo com apenas ensino médio completo (valor da variável nível de instrução que 

ficou de fora da modelagem por variáveis dummy). 

 

4.3.2 Quanto ao comprometimento instrumental 

 A Tabela 3 apresenta o resumo dos resultados da regressão aplicada no grupo 

de servidores públicos federais pertencentes a geração Y do Poder Executivo na 

cidade do Rio de Janeiro, onde o componente instrumental do comprometimento 

organizacional foi a variável dependente e as quatro variáveis (sexo, idade, tempo na 

instituição e nível de instrução) foram as variáveis explicativas. 

 

 

Tabela 3: Estatística de Regressão: Servidores públicos da geração Y – Aspectos sociodemográficos 
X comprometimento instrumental 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

 A análise dos dados obtidos através da pesquisa proposta para o 

comprometimento instrumental dos servidores revela que apenas 6% do 

comprometimento instrumental é explicado pelas variáveis sociodemográficas (sexo, 

idade, tempo na instituição e nível de instrução), devido ao resultado do R-Quadrado 

(0,06). 

 Para a análise estatística, foi definido nesta pesquisa um nível de significância 

de 5%; desta forma, nos resultados da regressão apresentada não há valor-P 

relevante para nenhuma das variáveis explicativas. Porém, podemos observar que se 

RESUMO DOS RESULTADOS

Estatística de regressão

R múltiplo 0,23              

R-Quadrado 0,06              

R-quadrado ajustado 0,00-              

Erro padrão 1,04              

Observações 119,00          

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 7,00              7,04             1,01    0,93      0,49                     

Resíduo 111,00          120,54         1,09    

Total 118,00          127,58         

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores

Interseção 2,54              1,14             2,23    0,03      0,29                     4,80                   

SEXO (M=0; F=1) 0,29              0,20             1,44    0,15      0,11-                     0,68                   

IDADE 0,00-              0,03             0,09-    0,93      0,07-                     0,06                   

TEMPO NA INSTITUIÇÃO: 0,07              0,04             1,91    0,06      0,00-                     0,14                   

ENSINO SUPERIOR 0,04              0,46             0,09    0,92      0,87-                     0,96                   

PÓS-GRADUAÇÃO 0,04-              0,46             0,09-    0,93      0,96-                     0,88                   

MESTRADO 0,05-              0,48             0,10-    0,92      0,99-                     0,90                   

DOUTORADO 0,57-              0,68             0,83-    0,41      1,92-                     0,79                   
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fosse utilizado o nível de significância a 10%, a variável tempo na instituição iria 

influenciar positivamente neste comprometimento, ou seja, a cada ano adicional na 

instituição, o comprometimento instrumental do servidor seria aumentado em 0,07 

pontos. 

 Outra variável que apresentou o valor-P baixo (0,15) foi a variável sexo; se este 

valor-P fosse menor do que 0,05, isto estaria indicando que o fato do indivíduo ser do 

sexo feminino aumentaria o comprometimento instrumental em 0,29 pontos. 

 

4.3.3 Quanto ao comprometimento normativo 

 A Tabela 4 apresenta o resumo dos resultados da regressão aplicada no grupo 

de servidores públicos federais pertencentes a geração Y do Poder Executivo na 

Cidade do Rio de Janeiro, onde o componente normativo do comprometimento 

organizacional foi a variável dependente e as quatro variáveis (sexo, idade, tempo na 

instituição e nível de instrução) foram as variáveis explicativas. 

 

 

Tabela 4: Estatística de Regressão: Servidores públicos da geração Y – Aspectos sociodemográficos 
X comprometimento normativo 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Os resultados indicam que, em função do valor do R-Quadrado ter sido 0,04, 

apenas 4% do comprometimento normativo é explicado pelas variáveis 

sociodemográficas (sexo, idade, tempo na instituição e nível de instrução). Com 

RESUMO DOS RESULTADOS

Estatística de regressão

R múltiplo 0,21              

R-Quadrado 0,04              

R-quadrado ajustado 0,02-              

Erro padrão 1,00              

Observações 119,00          

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 7,00              5,07             0,72    0,72      0,66                     

Resíduo 111,00          111,61         1,01    

Total 118,00          116,68         

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores

Interseção 2,16              1,10             1,97    0,05      0,01-                     4,34                   

SEXO (M=0; F=1) 0,19              0,19             0,99    0,33      0,19-                     0,57                   

IDADE 0,01              0,03             0,37    0,71      0,05-                     0,07                   

TEMPO NA INSTITUIÇÃO: 0,02-              0,04             0,50-    0,62      0,09-                     0,05                   

ENSINO SUPERIOR 0,30-              0,44             0,67-    0,51      1,18-                     0,59                   

PÓS-GRADUAÇÃO 0,54-              0,45             1,21-    0,23      1,43-                     0,34                   

MESTRADO 0,63-              0,46             1,38-    0,17      1,54-                     0,28                   

DOUTORADO 0,07-              0,66             0,11-    0,91      1,38-                     1,23                   
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relação ao valor-P, as duas variáveis explicativas que apresentaram o menor valor 

foram pós-graduação e mestrado (0,23 e 0,17 respectivamente). Se estes valores-P 

fossem menores do que 0,05, isto estaria que o fato do indivíduo ser do sexo feminino 

aumentaria o seu comprometimento afetivo em 0,25 pontos e que o fato do indivíduo 

ter mestrado aumentaria o seu comprometimento afetivo em 0,55 pontos indicando 

que o fato do indivíduo ter pós-graduação (ou mestrado) diminuiria o seu 

comprometimento normativo em 0,54 e (ou 0,63 pontos), comparado com alguém 

apenas com ensino médio completo. 

  

4.3.4 Sumário dos Resultados 

 

Como pode ser observado através da análise dos resultados encontramos um 

R-quadrado muito baixo para todos os componentes do comprometimento 

organizacional (afetivo, instrumental e normativo); ou seja, as variáveis estudadas 

(sexo, idade, tempo na instituição e nível de instrução) não são capazes de explicar 

nenhum componente do comprometimento organizacional. Logo, conclui-se que, 

diversas outras variáveis (psicológica, contextuais, por exemplo), não contempladas 

neste estudo, poderão ser capazes de explicar o comprometimento dos servidores 

públicos federais da geração Y no Poder Executivo na Cidade do Rio de Janeiro. 

 Já na análise das regressões realizadas, pudemos avaliar a influência de cada 

aspecto sociodemográfico para cada tipo de comprometimento. 

 Ao nível de significância de 5%, não há valor-P relevante para nenhuma das 

variáveis explicativas. Porém, podemos observar que se for utilizado o nível de 

significância a 10%, a variável tempo na instituição iria influenciar positivamente o 

comprometimento instrumental, ou seja, a cada ano trabalhado o comprometimento 

instrumental do servidor público federal tende a aumentar. Segundo Meyer e Allen 

(1997), empregados comprometidos instrumentalmente permanecem na organização 

por que precisam. Este componente pode ser relacionado com a conformidade, ou 

seja, as atitudes e comportamentos são adotados com o objetivo de recebimento de 

recompensas. O indivíduo faz uma relação custo-benefício (privilégios, salário, 

benefícios, assistências, por exemplo) e faz uma avaliação pela permanência ou saída 

da organização. (BASTOS, 1994; BASTOS; BRANDÃO; PINHO, 1996). 

 Apesar de o valor-P apresentado não ter sido tão baixo, não se pode deixar de 

observar que a variável sexo feminino não ficou muito distante de apresentar 
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relevância nos comprometimentos afetivo e instrumental; ou seja, com uma amostra 

maior, talvez seja possível concluir que o fato do servidor ser do sexo feminino 

aumenta seu comprometimento afetivo e instrumental com a organização. Nesse 

caso, os resultados apresentados corroborariam os estudos que indicam que as 

mulheres tendem a apresentar maior grau de comprometimento do que os homens 

(MOWDAY; PORTER; STEERS, 1982; BASTOS, 1994; MEDEIROS; ENDERS, 

1998).  

 Outra variável que também podemos destacar é o nível de instrução dos 

servidores que possuem mestrado; essa variável tem uma relação positiva com o 

comprometimento afetivo e negativa em relação ao comprometimento normativo. O 

resultado para esta variável apresentou um valor P bem próximo ao nível de 

significância, o que permite inferir que talvez se a amostra coletada fosse maior, essas 

relações com o comprometimento poderiam se mostrar significativas. 

 Esses resultados encontrados seriam, então, corroborados por pesquisas 

anteriores onde indicam que quanto maior o nível de instrução do servidor, mais 

conscientização profissional ele tem e apresenta mais necessidade de participar das 

decisões da organização (CASTRO, 2002). 

 Já em relação ao comprometimento normativo, quanto maior o nível de 

instrução apresentado pelos servidores, mais qualificados são e teriam mais 

oportunidades de posição no mercado de trabalho, comprometendo-se menos com os 

objetivos da organização e mais com os seus objetivos pessoais (MOWDAY; 

PORTER; STEERS, 1982; BRANDÃO, 1991; MEDEIROS; ENDERS, 1998). Isso 

estaria em linha com os resultados aqui apresentados, que indicaram maior nível de 

instrução implicar em menor comprometimento normativo, o que nos permitiria inferir 

caso a amostra coletada pudesse ter sido maior. 

 

4.4 IDENTIFICAÇÃO DE PADRÕES DE COMPROMETIMENTO EM CADA 

INSTITUIÇÃO DA AMOSTRA 

  

 Finalmente, para atender ao segundo objetivo secundário proposto, ou seja, 

identificar e analisar a existência de padrões de comprometimento em cada Instituição 

da amostra, inicialmente foram analisadas as variáveis sóciodemográficas da amostra 

apresenta de cada instituição separadamente.  
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  Na sequência, para identificar o comprometimento afetivo, foi calculada a 

mediana das respostas das seis primeiras perguntas do questionário aplicado para 

cada instituição. Dando continuidade, para identificar o comprometimento instrumental 

de cada servidor foi calculada a mediana das respostas dos itens 7 a 12 e, por fim, 

para identificar o comprometimento normativo foi calculada a mediana dos itens 13 a 

18 do questionário.  

 Para identificar o componente do comprometimento organizacional, segundo o 

modelo de Meyer e Allen (1991) predominante nos servidores pertencentes à geração 

Y em cada instituição pública federal do Poder Executivo na cidade do Rio de Janeiro 

da amostra selecionada foi utilizado o teste de comparação de medianas (Mann-

Whitney) unicaudal para análise de cada uma das três hipóteses formuladas, 

conforme mencionado no item 4.2 

 

4.4.1 ANCINE – Agência Nacional do Cinema 

 

4.4.1.1 Apresentação da Amostra 

 

 A amostra foi composta por 18 servidores da geração Y pertencentes ao quadro 

de funcionários ativos da Instituição da Administração Pública Federal que 

responderam adequadamente a pesquisa. Os resultados encontrados estão 

disponíveis no Apêndice C. Esse total representa 9,73%, pois não houve uma boa 

adesão. 

 Segundo as variáveis sóciodemográficas essa amostra apresenta as 

características descritas a seguir: 

 Quanto ao sexo dos servidores, a pesquisa constatou conforme a Figura 11 

uma predominância do sexo masculino com 67% contra 33% do sexo feminino. 
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 Figura 11: Caracterização dos respondentes em relação ao sexo 
 Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 
 
 
 Quanto à idade observou-se que 44,44% dos servidores que responderam à 

pesquisa estão entre 28 e 32 anos e que 22,22% dos servidores estão com 37 anos, 

última faixa etária dos pertencentes à geração Y. 

 

 

       Figura 12: Caracterização dos respondentes em relação à idade 
       Fonte: Dados coletados da pesquisa 
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 Quanto ao nível de instrução, a maior proporção dos servidores pertencentes a 

geração Y que responderam adequadamente a pesquisa possuem nível superior 

completo (39%). No entanto, não podemos deixar de observar também que 55% 

desses servidores já possuem cursos Lato ou Stricto Sensu. 

 

    

         Figura 13: Caracterização dos respondentes em relação ao nível de instrução 
         Fonte: Dados coletados da pesquisa 
 
 
 Quanto ao tempo na instituição, 72,22% dos servidores trabalham entre 3 e 5 
anos, conforme demonstrado na Figura 14. 

   
 

                     
Figura 14: Caracterização dos respondentes em relação ao tempo na Instituição 

  Fonte: Dados coletados da pesquisa 
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4.4.1.2 Identificação do componente do comprometimento organizacional 

predominante 

 

 A Tabela 5 demonstra o cálculo das medianas realizado com os servidores 

públicos pertencentes a geração Y da amostra selecionada. 

SERVIDORES CA CI CN 

1          3,0           3,5           1,0  

2          2,0           2,0           4,0  

3          1,0           1,0           1,0  

4          2,0           4,0           2,0  

5          3,5           2,5           1,5  

6          4,0           4,0           1,0  

7          3,0           4,0           2,0  

8          3,5           2,5           3,0  

9          2,0           4,0           2,5  

10          4,0           1,0           1,0  

11          3,5           2,0           1,0  

12          3,0           4,0           2,0  

13          3,5           3,5           2,0  

14          4,0           3,0           1,5  

15          2,5           4,0           1,5  

16          1,0           1,0           1,0  

17          1,0           1,0           1,0  

18          4,0           1,5           1,0  

MEDIANAS          3,0  2,8 1,5 

                                          Tabela 5: Cálculo das medianas quanto ao tipo de comprometimento 
                               Fonte: Elaborado pela autora 
 
 

 Conforme mencionado no item 4.4 acima, dando continuidade com o 

tratamento dos dados, procedemos a seguir com o teste de comparação das 

medianas (Mann-Whitney) unicaudal para a análise de cada uma das hipóteses 

formuladas. 

 

Hipótese 1:   H0  CI = CA 
 
   H1 CI > CA 
 
 
Hipótese 2:   H0  CI = CN 
 
   H1 CI > CN 
 
 
Hipótese 3:   H0  CA = CN 
 
   H1 CA > CN 
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 O resultado referente à Hipótese 1 da pesquisa está apresentado na Figura 15 

a seguir: 

 

HIPÓTESE 1 - ANCINE 
 
H0      CI = CA     
H1 CI > CA    

 

 
Alfa 5%   

     

  Instrumental Afetivo  

 T        330,5       335,5   

 n             18             18  

 média          18,4          18,6   

     

 t           (0,08)   

 valor p 53,13%   

Não há evidências para rejeitar H0!     

Figura 15: Teste de comparação de medianas 
(Mann-Whitney) unicaudal      

Fonte: Elaborado pela autora 

     

     

 Como o valor p obtido na hipótese 1 demonstrada acima foi maior que o nível 

de significância adotado de 5%, a hipótese nula deste teste não pode ser rejeitada; 

dessa forma a primeira hipótese de pesquisa (CI > CA) não pode ser aceita. 

 O mesmo procedimento foi adotado para as outras duas hipóteses de pesquisa, 

cujos resultados serão demonstrados através das Figuras 16 e 17. 

 

HIPÓTESE 2 - ANCINE 
 
H0      CI = CN 

 
    

H1 CI > CN     

 

 
Alfa 

 
5%   

      

   Instrumental Normativo  

 T         409,0           257,0  
 n              18                18  

 média           22,7             14,3   

      

 t             2,40    

 valor p 
 

1,09%   

Rejeito H0!  
 

   

  
 Figura 16: Teste de comparação de medianas (Mann-

Whitney) unicaudal  
 Fonte: Elaborado pela autora 
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 No caso da hipótese 2 apresentada acima, o valor p obtido foi menor que o 

nível de significância adotado de 5%, a hipótese nula deste teste é rejeitada; dessa 

forma a segunda hipótese de pesquisa (CI > CN) pode ser aceita. 

 

HIPÓTESE 3 - ANCINE 
 
H0      CA = CN     
H1 CA > CN    

 

 
Alfa 5%   

     

  Afetivo Normativo  

 T        425,0         241,0  

 n             18             18  

 média          23,6          13,4   

     

 t           2,91   

 valor p 0,32%   

Rejeito H0!     

Figura 17: Teste de comparação de medianas 
(Mann-Whitney) unicaudal  
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 No caso da hipótese 3 apresentada acima, o valor p obtido foi menor que o 

nível de significância adotado de 5%, a hipótese nula deste teste é rejeitada; dessa 

forma, a terceira hipótese de pesquisa (CA > CN) pode ser aceita. 

 Os resultados obtidos através do teste de comparação de medianas (Mann-

Whitney) permitiu aceitar apenas duas das três hipóteses formuladas, com nível de 

significância de 5%: 

 

• H2: Comprometimento instrumental do servidor é maior que o 

comprometimento normativo (CI > CN). 

 

• H3: Comprometimento afetivo do servidor é maior que o 

comprometimento normativo (CA > CN). 

 

 A análise dos resultados apresentados permite identificar o componente do 

comprometimento organizacional predominante nos servidores pertencentes à 

geração Y na ANCINE, e assim atender uma parte do segundo objetivo secundário da 

pesquisa. 
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 Com o cálculo da mediana de cada tipo de comprometimento apresentado na 

Tabela 5, já tínhamos evidências de que o comprometimento afetivo seria o 

predominante, apesar de apresentar valor muito próximo ao comprometimento 

instrumental. Ao analisarmos os resultados dos valores p dos testes de comparação 

de medianas constatou-se através das hipóteses 2 e 3 que o comprometimento 

normativo é o menor comprometimento encontrado.  

 Com o resultado da hipótese 1, onde não há evidências para aceitar a hipótese 

alternativa (CI > CA), e não há evidências para rejeitarmos a hipótese nula, não foi 

possível concluir entre os comprometimentos afetivo e instrumental qual é o 

predominante. No entanto, é possível realizar um teste de hipóteses similar ao 

realizado para verificar a hipótese de pesquisa 1, mas dessa vez tendo como hipótese 

alternativa CA>CI. Esse procedimento não visa verificar nenhuma das hipóteses de 

pesquisa, mas, como já foi constatado que não há evidências estatísticas de que 

CI>CA, é preciso verificar se há evidências de que CA>CI, para confirmar se CA é 

mesmo o componente predominante e assim, atender o objetivo final da pesquisa. 

 

 
 
H0      CA = CI     
H1 CA > CI    

 

 
Alfa 5%   

     

  Afetivo Instrumental  

 T         335,5        330,5   

 n             18              18  

 média          18,6          18,4   

     

 t         0,08   

 valor p 46,87%   

Não há evidências 
para rejeitar H0!    

Figura 18: Teste de comparação de medianas 
(Mann-Whitney) unicaudal  
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 No caso apresentado acima do novo teste de hipótese, como o valor p obtido 

foi maior que o nível de significância adotado de 5%, a hipótese nula deste teste não 

pode ser rejeitada. 

 Logo, ao analisar os resultados constatou-se que os componentes 

predominantes do comprometimento organizacional nos servidores pertencentes à 
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geração Y da ANCINE são o componente afetivo e o componente instrumental (não 

há diferença estatisticamente significativa entre eles). 

 

4.4.2 FBN – Fundação Biblioteca Nacional 

 

4.4.2.1 Apresentação da Amostra 

 

 A amostra foi composta por 46 servidores da geração Y pertencentes ao quadro 

de funcionários ativos da Instituição da Administração Pública Federal que 

responderam adequadamente a pesquisa. Os resultados encontrados estão 

disponíveis no Apêndice D. Esse total representa 48,42% do total dos servidores 

pertencentes a geração Y da instituição 

 Segundo as variáveis sóciodemográficas essa amostra apresenta as 

características descritas a seguir: 

 Quanto ao sexo dos servidores, a pesquisa constatou conforme a Figura 19 

uma predominância do sexo feminino com 72% contra 28% do sexo masculino. 

 

 

      Figura 19: Caracterização dos respondentes em relação ao sexo 
      Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 
 

 Quanto à idade observou-se que 32,60% dos servidores que responderam à 

pesquisa estão entre 36 e 37 anos, últimas faixas etárias dos pertencentes à geração 

Y. 
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            Figura 20: Caracterização dos respondentes em relação à idade 
            Fonte: Dados coletados da pesquisa 
 
 

 Quanto ao nível de instrução, a maior proporção dos servidores pertencentes à 

geração Y que responderam adequadamente a pesquisa possuem nível superior 

completo (39%). No entanto, não podemos deixar de observar também que 54% 

desses servidores já possuem cursos Lato ou Stricto Sensu. 

 

    

         Figura 21: Caracterização dos respondentes em relação ao nível de instrução 
         Fonte: Dados coletados da pesquisa 
 
 
 Quanto ao tempo na instituição, 65,22% dos servidores trabalham entre 1 e 4 

anos, conforme demonstrado na Figura 22. 
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               Figura 22: Caracterização dos respondentes em relação ao tempo na Instituição 
   Fonte: Dados coletados da pesquisa 
 
 
4.4.2.2 Identificação do componente do comprometimento organizacional 

predominante 

 A Tabela 6 demonstra o cálculo das medianas realizado com os servidores 

públicos pertencentes à geração Y da amostra selecionada. 

 

SERVIDORES CA CI CN 

1          4,5           2,5           2,5  

2          4,0           2,0           2,0  

3          4,0           2,0           1,0  

4          1,5           1,0           1,0  

5          4,0           2,0           2,5  

6          1,5           4,5           1,0  

7          4,0           3,5           4,0  

8          4,0           2,0           1,5  

9          4,0           4,0           1,5  

10          3,5           5,0           3,5  

11          3,5           2,0           3,5  

12          3,0           3,0           3,0  

13          2,0           2,0           1,0  

14          4,0           4,0           1,5  

15          4,5           4,0           2,5  

16          2,5           4,5           1,0  

17          3,0           3,0           3,0  

18          3,5           1,5           1,0  

19          3,5           2,0           2,0  

20          4,0           4,0           4,0  

21          4,0           4,0           2,0  

22          4,0           4,0           2,0  

23          4,0           4,0           3,0  
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24          2,5           2,0           2,0  

25          4,0           2,0           2,0  

26          3,5           2,0           4,0  

27          3,0           3,0           2,5  

28          4,0           2,0           3,0  

29          2,5           2,0           1,0  

30          4,0           2,5           1,0  

31          4,0           3,5           2,0  

32          4,0           3,0           2,0  

33          4,0           3,5           4,0  

34          3,0           2,0           2,5  

35          4,5           2,0           2,0  

36          4,0           2,0           1,5  

37          1,0           5,0           1,0  

38          4,0           4,0           2,0  

39          2,5           2,0           1,0  

40          2,0           2,0           2,0  

41          3,5           1,5           1,0  

42          2,5           4,0           3,0  

43          3,5           1,5           1,0  

44          4,0           4,0           1,5  

45          3,5           5,0           3,5  

46          4,0           4,0           1,5  

MEDIANAS          4,0           2,8           2,0  

Tabela 6: Cálculo das medianas quanto ao tipo 
de comprometimento. 
Fonte: Elaborado pela autora  

 

 Conforme mencionado no item 4.4 acima, dando continuidade com o 

tratamento dos dados, procedemos a seguir com o teste de comparação das 

medianas (Mann-Whitney) unicaudal para a análise de cada uma das hipóteses 

formuladas. 

Hipótese 1:   H0  CI = CA 
 
   H1 CI > CA 
 
 
Hipótese 2:   H0  CI = CN 
 
   H1 CI > CN 
 
 
Hipótese 3:   H0  CA = CN 
 
   H1 CA > CN 
 
 O resultado referente à Hipótese 1 da pesquisa está apresentado na Figura 23 

a seguir: 
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HIPÓTESE 1 - FBN 
 
H0      CI = CA     
H1 CI > CA    

 

 
Alfa 5%   

     

  Instrumental Afetivo  

 T        1.857,0       2.421,0   

 n                46               46  

 média             40,4             52,6   

     

 t           (2,20)   

 valor p 98,49%   

Não há evidências para rejeitar H0!     

Figura 23: Teste de comparação de medianas 
(Mann-Whitney) unicaudal      

Fonte: Elaborado pela autora     

     

 Como o valor p obtido na hipótese 1 demonstrada acima foi maior que o nível 

de significância adotado de 5%, a hipótese nula deste teste não pode ser rejeitada; 

dessa forma a primeira hipótese de pesquisa (CI > CA) não pode ser aceita. 

 O mesmo procedimento foi adotado para as outras duas hipóteses de pesquisa, 

cujos resultados serão demonstrados a seguir através das figuras 24 e 25. 

 

HIPÓTESE 2 - FBN 
 
H0      CI = CN     
H1 CI > CN    

 

 
Alfa 5%   

     

  Instrumental Normativo  

 T        2.576,0           1.702,0  

 n               46                  46  

 média             56,0                37,0  
     

 t            3,41    

 valor p 0,05%   

Rejeito H0!     

 
Figura 24: Teste de comparação de medianas (Mann-
Whitney) unicaudal  
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 No caso da hipótese 2 apresentada acima, o valor p obtido foi menor que o 

nível de significância adotado de 5%, a hipótese nula deste teste é rejeitada; dessa 

forma a segunda hipótese de pesquisa (CI > CN) pode ser aceita. 
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HIPÓTESE 3 - FBN 
 
H0      CA = CN     
H1 CA > CN    

 

 
Alfa 5%   

     

  Afetivo Normativo  

 T      2.853,5        1.424,5  

 n             46               46  

 média           62,0             31,0   

     

 t           5,58   

 valor p 0,00%   

Rejeito H0!     

Figura 25: Teste de comparação de medianas 
(Mann-Whitney) unicaudal  
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 No caso da hipótese 3 apresentada acima, o valor p obtido foi menor que o 

nível de significância adotado de 5%, a hipótese nula deste teste é rejeitada; dessa 

forma a terceira hipótese de pesquisa (CA > CN) pode ser aceita. 

 Os resultados obtidos através do teste de comparação de medianas (Mann-

Whitney) permitiu aceitar apenas duas das três hipóteses formuladas, com nível de 

significância de 5%: 

 

• H2: Comprometimento instrumental do servidor é maior que o 

comprometimento normativo (CI > CN). 

 

• H3: Comprometimento afetivo do servidor é maior que o 

comprometimento normativo (CA > CN). 

 

 A análise dos resultados apresentados permite identificar o componente do 

comprometimento organizacional predominante nos servidores pertencentes à 

geração Y na FBN, e assim atender uma parte do segundo objetivo secundário da 

pesquisa. 

 Com o cálculo da mediana de cada tipo de comprometimento apresentado na 

Tabela 6, já tínhamos evidências de que o comprometimento afetivo seria o 

predominante, apesar de apresentar valor muito próximo ao comprometimento 

instrumental. Ao analisarmos os resultados dos valores p dos testes de comparação 
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de medianas constatou-se através das hipóteses 2 e 3 que o comprometimento 

normativo é o menor comprometimento encontrado.  

 Com o resultado da hipótese 1, onde não há evidências para aceitar a hipótese 

alternativa (CI > CA), e não há evidências para rejeitarmos a hipótese nula, não foi 

possível concluir entre os comprometimentos afetivo e instrumental qual é o 

predominante. No entanto, é possível realizar um teste de hipóteses similar ao 

realizado para verificar a hipótese de pesquisa 1, mas dessa vez tendo como hipótese 

alternativa CA>CI. Esse procedimento não visa verificar nenhuma das hipóteses de 

pesquisa, mas, como já foi constatado que não há evidências estatísticas de que 

CI>CA, é preciso verificar se há evidências de que CA>CI, para confirmar se CA é 

mesmo o componente predominante e assim, atender o objetivo final da pesquisa. 

 

 
 
H0      CA = CI     
H1 CA > CI    

 

 
Alfa 5%   

     

  Afetivo Instrumental  

 T 
        
2.421,0        1.857,0   

 n             46               46  
 média          52,6             40,4   

     

 t            2,20    

 valor p 1,51%   

Rejeito H0!    

Figura 26: Teste de comparação de medianas 
(Mann-Whitney) unicaudal  
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 No caso apresentado acima do novo teste de hipótese, como o valor p obtido 

foi menor que o nível de significância adotado de 5%, a hipótese nula deste teste é 

rejeitada; dessa forma a hipótese CA > CI pode ser aceita e assim pode-se confirmar 

que CA é mesmo o componente predominante, o que nos leva a atender o objetivo 

final da pesquisa. 

 Logo, ao analisar os resultados constatou-se que o componente predominante 

do comprometimento organizacional nos servidores pertencentes à geração Y da FBN 

é o componente afetivo, em segundo o componente instrumental, e em terceiro, o 

normativo. 
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4.4.3 FCRB – Fundação Casa de Rui Barbosa 

 

4.4.3.1 Apresentação da Amostra 

 

 A amostra foi composta por 34 servidores da geração Y pertencentes ao quadro 

de funcionários ativos da Instituição da Administração Pública Federal que 

responderam adequadamente a pesquisa. Os resultados encontrados estão 

disponíveis no Apêndice E. Esse total representa 97,14% do total dos servidores 

pertencentes a geração Y da instituição. 

 Segundo as variáveis sóciodemográficas essa amostra apresenta as 

características descritas a seguir: 

 Quanto ao sexo dos servidores, a pesquisa constatou conforme a Figura 27 

que 50% pertencem ao sexo feminino e os outros 50% pertencem ao sexo masculino. 

 

 

                 Figura 27: Caracterização dos respondentes em relação ao sexo 
                 Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 
  

 

 Quanto à idade observou-se que 47,06% dos servidores que responderam à 

pesquisa estão entre 31 e 33 anos. 
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      Figura 28: Caracterização dos respondentes em relação à idade 
      Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

 Quanto ao nível de instrução, 32% dos servidores pertencentes à geração Y 

que responderam adequadamente a pesquisa possuem nível superior completo. No 

entanto, não podemos deixar de observar que um grande percentual (68%) desses 

servidores já possuem cursos Lato ou Stricto Sensu. 

 

    

                  Figura 29: Caracterização dos respondentes em relação ao nível de instrução 
                  Fonte: Dados coletados da pesquisa 
 
 
 Quanto ao tempo na instituição, 82,35% dos servidores trabalham entre 3 e 4 

anos, conforme demonstrado na Figura 30. 
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       Figura 30: Caracterização dos respondentes em relação ao tempo na Instituição 
       Fonte: Dados coletados da pesquisa 
 
 

4.4.3.2 Identificação do componente do comprometimento organizacional 

predominante 

 

 A Tabela 7 demonstra o cálculo das medianas realizado com os servidores 

públicos pertencentes à geração Y da amostra selecionada. 
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Tabela 7: Cálculo das medianas quanto ao tipo de comprometimento 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 Conforme mencionado no item 4.4 acima, dando continuidade com o 

tratamento dos dados, procedemos a seguir com o teste de comparação das 

medianas (Mann-Whitney) unicaudal para a análise de cada uma das hipóteses 

formuladas. 

 

Hipótese 1:   H0  CI = CA 
 
   H1 CI > CA 
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Hipótese 2:   H0  CI = CN 
 
   H1 CI > CN 
 
 
Hipótese 3:   H0  CA = CN 
 
   H1 CA > CN 
 
 
 
 O resultado referente à Hipótese 1 da pesquisa está apresentado na Figura 31 

a seguir: 

 

HIPÓTESE 1 - FCRB 
 
H0      CI = CA     
H1 CI > CA    

 

 
Alfa 5%   

     

  Instrumental Afetivo  

 T           940,0        1.406,0  

 n                34               34  

 média             27,6             41,4   

     

 t           (2,86)   

 valor p 99,71%   

Não há evidências para rejeitar H0!     

Figura 31: Teste de comparação de medianas 
(Mann-Whitney) unicaudal      

Fonte: Elaborado pela autora 

     

     

 Como o valor p obtido na hipótese 1 demonstrada acima foi maior que o nível 

de significância adotado de 5%, a hipótese nula deste teste não pode ser rejeitada; 

dessa forma a primeira hipótese de pesquisa (CI > CA) não pode ser aceita. 

 O mesmo procedimento foi adotado para as outras duas hipóteses de pesquisa, 

cujos resultados serão demonstrados através das Figuras 32 e 33. 
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HIPÓTESE 2 - FCRB 
 
H0      CI = CN     
H1 CI > CN    

 

 
Alfa 5%   

     

  Instrumental Normativo  

 T      1.397,00           949,00  

 n               34                  34  

 média             41,1                27,9  

     

 t            2,75    

 valor p 0,39%   

Rejeito H0!     

 
Figura 32: Teste de comparação de medianas (Mann-
Whitney) unicaudal  
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

 No caso da hipótese 2 apresentada acima, o valor p obtido foi menor que o 

nível de significância adotado de 5%, a hipótese nula deste teste é rejeitada; dessa 

forma a segunda hipótese de pesquisa (CI > CN) pode ser aceita. 

 

HIPÓTESE 3 - FCRB 
 
H0      CA = CN     
H1 CA > CN    

 

 
Alfa 5%   

     

  Afetivo Normativo  

 T    1.542,50        803,50  

 n             34               34  

 média          45,4            23,6   

     

 t           4,53   

 valor p 0,00%   

Rejeito H0!     

Figura 33: Teste de comparação de medianas 
(Mann-Whitney) unicaudal  
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 
 No caso da hipótese 3 apresentada acima, o valor p obtido foi menor que o 

nível de significância adotado de 5%, a hipótese nula deste teste é rejeitada; dessa 

forma a terceira hipótese de pesquisa (CA > CN) pode ser aceita. 
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 Os resultados obtidos através do teste de comparação de medianas (Mann-

Whitney) permitiu aceitar apenas duas das três hipóteses formuladas, com nível de 

significância de 5%: 

 

• H2: Comprometimento instrumental do servidor é maior que o 

comprometimento normativo (CI > CN). 

 

• H3: Comprometimento afetivo do servidor é maior que o 

comprometimento normativo (CA > CN). 

 

 A análise dos resultados apresentados permite identificar o componente do 

comprometimento organizacional predominante nos servidores pertencentes à 

geração Y na FCRB, e assim atender uma parte do segundo objetivo secundário da 

pesquisa. 

 Com o cálculo da mediana de cada tipo de comprometimento apresentado na 

Tabela 7, já tínhamos evidências de que o comprometimento afetivo seria o 

predominante, apesar de apresentar valor muito próximo ao comprometimento 

instrumental. Ao analisarmos os resultados dos valores p dos testes de comparação 

de medianas constatou-se através das hipóteses 2 e 3 que o comprometimento 

normativo é o menor comprometimento encontrado.  

 Com o resultado da hipótese 1, onde não há evidências para aceitar a hipótese 

alternativa (CI > CA), e não há evidências para rejeitarmos a hipótese nula, não foi 

possível concluir entre os comprometimentos afetivo e instrumental qual é o 

predominante. No entanto, é possível realizar um teste de hipóteses similar ao 

realizado para verificar a hipótese de pesquisa 1, mas dessa vez tendo como hipótese 

alternativa CA>CI. Esse procedimento não visa verificar nenhuma das hipóteses de 

pesquisa, mas, como já foi constatado que não há evidências estatísticas de que 

CI>CA, é preciso verificar se há evidências de que CA>CI, para confirmar se CA é 

mesmo o componente predominante e assim, atender o objetivo final da pesquisa. 
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H0      CA = CI     
H1 CA > CI    

 

 
Alfa 5%   

     

  Afetivo Instrumental  

 T 
                     

1.406,0          940,0  

 n                34               34  

 média             41,4             27,6   

     

 t           2,86   

 valor p 0,28%   

Rejeito  H0!     

Figura 34: Teste de comparação de medianas 
(Mann-Whitney) unicaudal      

Fonte: Elaborado pela autora 

     

 

 No caso apresentado acima do novo teste de hipótese, como o valor p obtido 

foi menor que o nível de significância adotado de 5%, a hipótese nula deste teste é 

rejeitada; dessa forma a hipótese CA > CI pode ser aceita e assim pode-se confirmar 

que CA é mesmo o componente predominante, o que nos leva a atender o objetivo 

final da pesquisa. 

 Logo, ao analisar os resultados constatou-se que o componente predominante 

do comprometimento organizacional nos servidores pertencentes à geração Y da 

FCRB é o componente afetivo, em segundo o componente instrumental, e em terceiro, 

o normativo. 

 

4.4.4 FUNARTE – Fundação Nacional de Artes 

 

4.4.4.1 Apresentação da Amostra 

 

 A amostra foi composta por 21 servidores da geração Y pertencentes ao quadro 

de funcionários ativos da Instituição da Administração Pública Federal que 

responderam adequadamente a pesquisa. Os resultados encontrados estão 

disponíveis no Apêndice F. Esse total representa 44,68% do total dos servidores 

pertencentes a geração Y da instituição. 

 Segundo as variáveis sóciodemográficas essa amostra apresenta as 

características descritas a seguir: 
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 Quanto ao sexo dos servidores, a pesquisa constatou conforme a Figura 35 

que existe uma predominância de sexo feminino com 76% contra 24% que pertencem 

ao sexo masculino. 

 

 

                 Figura 35: Caracterização dos respondentes em relação ao sexo 
                 Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

 Quanto à idade observou-se que 90,48% dos servidores que responderam à 

pesquisa estão entre 32 e 37 anos. 

 

 

         Figura 36: Caracterização dos respondentes em relação à idade 
         Fonte: Dados coletados da pesquisa 
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 Quanto ao nível de instrução, 48% dos servidores pertencentes à geração Y 

que responderam adequadamente a pesquisa possuem nível superior completo. No 

entanto, não podemos deixar de observar que 43% desses servidores já possuem 

cursos Lato ou Stricto Sensu. 

 

    

                  Figura 37: Caracterização dos respondentes em relação ao nível de instrução 
                  Fonte: Dados coletados da pesquisa 
 
 
 Quanto ao tempo na instituição, 80,95% dos servidores trabalham entre 1 e 3 

anos, conforme demonstrado na Figura 38. 

 

 

         Figura 38: Caracterização dos respondentes em relação ao tempo na Instituição 
         Fonte: Dados coletados da pesquisa 
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4.4.4.2 Identificação do componente do comprometimento organizacional 

predominante 

 A Tabela 8 demonstra o cálculo das medianas realizado com os servidores 

públicos pertencentes à geração Y da amostra selecionada. 

 

 

       Tabela 8: Cálculo das medianas quanto ao tipo de comprometimento 
        Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Conforme mencionado no item 4.4 acima, dando continuidade com o 

tratamento dos dados, procedemos a seguir com o teste de comparação das 

medianas (Mann-Whitney) unicaudal para a análise de cada uma das hipóteses 

formuladas. 

 

Hipótese 1:   H0  CI = CA 
 
   H1 CI > CA 
 
 
Hipótese 2:   H0  CI = CN 
 
   H1 CI > CN 
 
 

SERVIDORES CA CI CN

1 4,0         2,5         3,5         

2 4,0         2,0         4,0         

3 4,0         3,5         2,0         

4 4,0         4,0         2,0         

5 2,0         2,0         1,0         

6 3,5         4,0         4,0         

7 3,5         4,0         2,0         

8 3,0         4,0         2,5         

9 3,0         2,0         1,0         

10 3,0         2,0         1,5         

11 4,0         2,0         3,5         

12 2,0         2,5         1,0         

13 2,5         2,0         2,0         

14 3,5         4,0         4,0         

15 4,0         2,5         3,0         

16 1,0         1,5         1,0         

17 3,0         2,5         3,5         

18 3,0         2,0         2,0         

19 2,0         2,5         2,0         

20 2,5         4,0         1,0         

21 3,5         4,0         2,0         

MEDIANAS 3,0         2,5         2,0         
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Hipótese 3:   H0  CA = CN 
 
   H1 CA > CN 
 
 O resultado referente à Hipótese 1 da pesquisa está apresentado na Figura 39 

a seguir: 

HIPÓTESE 1 - FUNARTE 
 
H0      CI = CA     
H1 CI > CA    

 

 
Alfa 5%   

     

  Instrumental Afetivo  

 T           413,5          489,5  

 n                21               21  

 média             19,5            23,3   

     

 t           (0,96)   

 valor p 82,76%   

Não há evidências para rejeitar H0!     

Figura 39: Teste de comparação de medianas 
(Mann-Whitney) unicaudal      

Fonte: Elaborado pela autora 

     

     

 Como o valor p obtido na hipótese 1 demonstrada acima foi maior que o nível 

de significância adotado de 5%, a hipótese nula deste teste não pode ser rejeitada; 

dessa forma a primeira hipótese de pesquisa (CI > CA) não pode ser aceita. 

 O mesmo procedimento foi adotado para as outras duas hipóteses de pesquisa, 

cujos resultados serão demonstrados a seguir através das figuras 40 e 41. 

HIPÓTESE 2 - FUNARTE 
 
H0      CI = CN     
H1 CI > CN    

 

 
Alfa 5%   

     

  Instrumental Normativo  

 T          523,5             379,5  

 n               21                  21  

 média             24,9                18,1  

     

 t            1,81    

 valor p 3,88%   

Rejeito H0!     

 
Figura 40: Teste de comparação de medianas (Mann-
Whitney) unicaudal  

Fonte: Elaborado pela autora 
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 No caso da hipótese 2 apresentada acima, o valor p obtido foi menor que o 

nível de significância adotado de 5%, a hipótese nula deste teste é rejeitada; dessa 

forma a segunda hipótese de pesquisa (CI > CN) pode ser aceita. 

 

HIPÓTESE 3 - FUNARTE 
 
H0      CA = CN     
H1 CA > CN    

 

 
Alfa 5%   

     

  Afetivo Normativo  

 T         544,5          358,5  

 n             21               21  

 média          25,9            17,1   

     

 t           2,34   

 valor p 1,22%   

Rejeito H0!      

Figura 41: Teste de comparação de medianas 
(Mann-Whitney) unicaudal  
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 No caso da hipótese 3 apresentada acima, o valor p obtido foi menor que o 

nível de significância adotado de 5%, a hipótese nula deste teste é rejeitada; dessa 

forma a terceira hipótese de pesquisa (CA > CN) pode ser aceita. 

 Os resultados obtidos através do teste de comparação de medianas (Mann-

Whitney) permitiu aceitar apenas duas das três hipóteses formuladas, com nível de 

significância de 5%: 

 

• H2: Comprometimento instrumental do servidor é maior que o 

comprometimento normativo (CI > CN). 

 

• H3: Comprometimento afetivo do servidor é maior que o 

comprometimento normativo (CA > CN). 

 

 A análise dos resultados apresentados permite identificar o componente do 

comprometimento organizacional predominante nos servidores pertencentes à 

geração Y na FUNARTE, e assim atender uma parte do segundo objetivo secundário 

da pesquisa. 
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 Com o cálculo da mediana de cada tipo de comprometimento apresentado na 

Tabela 8, já tínhamos evidências de que o comprometimento afetivo seria o 

predominante, apesar de apresentar valor muito próximo ao comprometimento 

instrumental. Ao analisarmos os resultados dos valores p dos testes de comparação 

de medianas constatou-se através das hipóteses 2 e 3, que o comprometimento 

normativo é o menor comprometimento encontrado.  

 Com o resultado da hipótese 1, onde não há evidências para aceitar a hipótese 

alternativa (CI > CA), e não há evidências para rejeitarmos a hipótese nula, não foi 

possível concluir entre os comprometimentos afetivo e instrumental qual é o 

predominante. No entanto, é possível realizar um teste de hipóteses similar ao 

realizado para verificar a hipótese de pesquisa 1, mas dessa vez tendo como hipótese 

alternativa CA>CI. Esse procedimento não visa verificar nenhuma das hipóteses de 

pesquisa, mas, como já foi constatado que não há evidências estatísticas de que 

CI>CA, é preciso verificar se há evidências de que CA>CI, para confirmar se CA é 

mesmo o componente predominante e assim, atender o objetivo final da pesquisa. 

 

 
 
H0      CA = CI     
H1 CA > CI    

 

 
Alfa 5%   

     

  Afetivo Instrumental  

 T         489,5        413,5   

 n             21              21   

 média          23,3          19,7   

     

 t            0,96    

 valor p 17,24%   

Não há evidências 
para rejeitar H0!    

Figura 42: Teste de comparação de medianas 
(Mann-Whitney) unicaudal  
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 No caso apresentado acima do novo teste de hipótese, como o valor p obtido 

foi maior que o nível de significância adotado de 5%, a hipótese nula deste teste não 

pode ser rejeitada. 

 Logo, ao analisar os resultados constatou-se que os componentes 

predominantes do comprometimento organizacional nos servidores pertencentes à 
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geração Y da FUNARTE são o componente afetivo e o componente instrumental (não 

há diferença estatisticamente significativa entre eles). 

 

4.4.5 SÍNTESE DOS RESULTADOS 

  

 A Tabela 9 demonstra o resultado do componente do comprometimento 

organizacional predominante, obtido pela pesquisa realizada nos servidores 

pertencentes à geração Y nas instituições públicas do Poder Executivo, tanto 

considerando todas as instituições em conjunto, como cada uma delas 

separadamente.  

 

COMPROMETIMENTO 

PREDOMINANTE 

ANCINE FBN FCRB FUNARTE TODAS 

AFETIVO      

INSTRUMENTAL      

NORMATIVO      

Tabela 9: Síntese do resultado do comprometimento predominante nas instituições 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Como pode ser observado, existe uma predominância do comprometimento 

afetivo nos servidores pertencentes à geração Y nas instituições públicas federais do 

Poder Executivo, o que refutou a primeira hipótese de pesquisa. No entanto, não se 

pode deixar de observar também que, em algumas instituições, como foi o caso da 

ANCINE e FUNARTE, não nos permite afirmar que o comprometimento afetivo é o 

predominante, uma vez que não foi possível concluir sobre a relação entre os 

componentes afetivo e instrumental. 

 Com base nos dados apresentados acima, os servidores da geração Y 

possuem uma tendência ao estilo de comprometimento afetivo, o que demonstra uma 

grande ligação emocional, uma forte identificação com os objetivos e valores da 

organização e lealdade. Todavia, uma parte desses servidores, como foi o caso do 

resultado encontrado na ANCINE e FUNARTE, permanecem na organização em 

função do custos e benefícios associados à sua saída, que demandaria sacrifícios 

econômicos, sociais ou psicológicos, pois permanecem na organização em função da 

ausência de oportunidades de uma nova colocação no mercado de trabalho 

(comprometimento instrumental). 
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 O resultado da pesquisa corroborou o pressuposto das hipóteses 2 e 3, 

identificando que o comprometimento normativo é o componente de menor 

intensidade nos servidores públicos federais da geração Y, nessa abordagem, o 

comprometimento é visto através da internalização ou identificação com os valores e 

objetivos da organização, obrigação em permanecer na organização, sentimento de 

dever. 

 Em relação às variáveis sociodemográficas estudadas (sexo, idade, tempo na 

instituição e nível de instrução) não foi possível explicar nenhum componente do 

comprometimento organizacional. Contudo, pode-se destacar que a variável do sexo 

feminino apresentou pequena relevância nos comprometimentos afetivo e 

instrumental e a variável nível de instrução nos servidores que possuem mestrado 

também apresentou uma pequena relevância, uma relação positiva com o 

comprometimento afetivo e negativa com o comprometimento normativo. 
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES, APLICABILIDADE E SUGESTÕES PARA 
FUTUROS ESTUDOS 
 

5.1 CONCLUSÕES 
 
 Os estudos relativos ao comprometimento organizacional vêm sendo 

abordados pelos pesquisadores com bastante frequência, pois ainda é um grande 

desafio na área da gestão de pessoas entender os indivíduos e seus vínculos com as 

organizações devido à grande complexidade dessa relação.  

 O fator humano desempenha um papel relevante no desempenho e no 

resultado da organização; logo, buscar conhecer melhor o componente do 

comprometimento em cada indivíduo e sua relação com os objetivos e metas da 

organização para desenhar um sistema de recursos humanos mais adequado, torna-

se muito importante.  

 Para esta dissertação, onde são abordadas as instituições públicas, o estudo 

do comprometimento dos seus servidores passa a ser um item fundamental para o 

alcance dos objetivos do Estado, pois este, por sua vez, visa o bem comum da 

sociedade e é custeado por recursos públicos, ensejando a obrigação de prestar 

serviços de excelência à população. Logo, identificar as bases do comprometimento 

organizacional dos servidores pode subsidiar políticas e práticas de gestão de 

pessoas que conduzam o Estado a melhores índices de desempenho, produtividade 

e engajamento, bem como diminuir o absenteísmo, a rotatividade e a insatisfação dos 

funcionários. 

 Diante de um grande número de indivíduos da geração Y (aqueles nascidos 

entre 1980 e 1992) entrando no mercado de trabalho e considerando que 

aproximadamente 40% dos servidores públicos federais do Poder Executivo já 

pertencem a essa geração, o presente trabalho buscou contribuir, junto à 

Administração Pública e à Academia, com informações relevantes acerca do 

alinhamento dos seus recursos humanos com os objetivos institucionais de 

desempenho e resultados da organização, sob a ótica do comprometimento dessa 

geração. 

Saber quais os fatores são relevantes para a percepção de comprometimento 

é importante para que a organização crie políticas de desenvolvimento de recursos 

humanos alinhadas às características e expectativas desses trabalhadores, gerando, 
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assim, uma boa relação indivíduo-organização, assim como bons resultados para a 

população. 

O presente estudo teve como objetivo principal identificar o componente de 

comprometimento organizacional – afetivo, instrumental ou normativo – predominante 

nos servidores pertencentes à geração Y em instituições públicas federais do Poder 

Executivo. O modelo adotado foi o modelo de Conceitualização de Três Componentes 

do Comprometimento Organizacional de Meyer e Allen (1991). Investigou-se também 

a existência de padrões de comprometimento segundo características 

sociodemográficas (sexo, idade, tempo na instituição e nível de instrução) e o impacto 

delas sobre cada um dos três componentes do comprometimento organizacional. 

 Os resultados da pesquisa permitem concluir que o componente do 

comprometimento organizacional predominante nos servidores pertencentes à 

geração Y das instituições públicas federais do Poder Executivo na cidade do Rio de 

Janeiro é o componente afetivo – o que demonstra forte ligação emocional, presença 

de sentimentos de envolvimento e identificação do indivíduo com as metas, valores e 

objetivos da instituição. Esse resultado refuta a primeira hipótese de pesquisa 

apresentada, que sugeria que o componente instrumental seria maior que o 

componente afetivo. 

Embora a metodologia utilizada não permita concluir sobre os motivos e razões 

dos servidores se comprometerem afetivamente com a organização, pode-se 

especular, a partir da teoria e de achados de pesquisa anteriores, que a 

predominância do componente afetivo pode ser atribuída à importância de alguns 

benefícios e oportunidades que podem ser oferecidas, como: planos de 

aposentadoria, estabilidade, participação nas decisões, capacitação, crescimento 

profissional, fatores esses considerados importantes para elevar o comprometimento 

afetivo dos servidores.  

Pode-se observar com o resultado da pesquisa que o componente afetivo - 

predominante nos servidores públicos federais, se confirmou mesmo com a nova 

geração e suas características distintas de gerações anteriores 

  Já as hipóteses 2 (componente instrumental > componente normativo) e 3 

(componente afetivo > componente normativo) de pesquisa foram aceitas, 

demonstrando que o componente que apresentou o menor índice de relacionamento 

com o vínculo organizacional dentre os servidores públicos da geração Y foi o 
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componente normativo, indicando, que o sentimento de obrigação para com a 

organização é a fonte de comprometimento menos significativa. 

Verificou-se que o componente instrumental é o segundo mais encontrado nos 

servidores públicos pertencentes à geração Y.  

Em se tratando de gestão de pessoas, pode-se considerar que esse resultado 

é interessante do ponto de vista pragmático para as organizações, pois os servidores 

mais comprometidos afetivamente tendem a contribuir para um melhor desempenho 

individual e organizacional, de forma mais intensa e positiva – o que resulta em 

melhores resultados para o Estado e consequentemente, para a sociedade. 

No entanto, não se pode deixar de observar a importância da área de gestão 

de pessoas na criação de políticas adequadas de recursos humanos de modo a 

afastar o crescimento do componente instrumental dos seus servidores, pois os 

servidores comprometidos instrumentalmente permanecem na organização porque 

precisam, não sentem qualquer interesse em contribuir com a instituição mais do que 

aquilo a que são obrigados, podendo acarretar alta rotatividade e resultados negativos 

para a instituição. 

Em relação ao primeiro objetivo secundário, que visava identificar a existência 

de padrões de comprometimento segundo características sociodemográficas (sexo, 

idade, tempo na instituição e nível de instrução) e analisar o impacto delas sobre cada 

um dos três componentes do comprometimento organizacional, a análise do resultado 

dos dados da pesquisa revelou um nível de explicação muito baixo para todos os 

componentes do comprometimento organizacional: afetivo (7%), instrumental (6%) e 

normativo (4%), ou seja, levando em conta apenas essas variáveis sociodemográficas 

estudadas, em seu conjunto, elas não são capazes de explicar satisfatoriamente 

nenhum componente do comprometimento organizacional  

Logo, pode-se concluir que, fatores de ordem psicológicas, contextuais, entre 

outros, não contemplados neste estudo, poderão ser capazes de influenciar e explicar 

o comprometimento dos servidores públicos federais da geração Y no Poder 

Executivo. 

  Na análise das regressões realizadas, pode ser constatado que nenhuma 

variável sociodemográfica avaliada apresentou relevância para explicar cada tipo de 

comprometimento. No entanto, não se pode deixar de mencionar que a variável tempo 

na instituição merecia uma investigação mais profunda devido ao fato de apresentar 

um resultado bem próximo ao nível de significância utilizado (5%), demonstrando que 
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a variável tempo na instituição iria influenciar positivamente o comprometimento 

instrumental ou seja, a cada ano trabalhado, o comprometimento instrumental do 

servidor público federal tende a aumentar, os servidores tendem a permanecer na 

organização porque precisam, o indivíduo faz realmente uma relação custo-benefício 

(privilégios, salário, benefícios, assistências, por exemplo) e faz uma avaliação pela 

permanência ou saída da organização. Em vista disso, o fator tempo na instituição 

merece uma investigação mais profunda, para que seja mais bem compreendido sua 

influência no comprometimento instrumental. 

 Em relação ao segundo objetivo secundário, que consiste em identificar e 

analisar a existência de padrões de comprometimento em cada Instituição da amostra, 

identificamos que, com base nos dados apresentados e analisados, os servidores 

públicos federais pertencentes à geração Y das instituições FBN e FCRB possuem 

uma tendência ao estilo de comprometimento afetivo, o que demonstra uma grande 

ligação emocional com a instituição onde trabalham, uma forte identificação com os 

objetivos e valores da instituição e sentimento de lealdade. Já para as instituições 

ANCINE e FUNARTE, o componente do comprometimento organizacional 

predominante são o componente afetivo e o componente instrumental (não há 

diferença estatisticamente significativa entre eles), indicando que os seus servidores 

detêm uma grande ligação emocional com a instituição, sentimento de lealdade e 

identificação com seus objetivos, mas permanecem na instituição em função do custos 

e benefícios associados à sua saída, que demandaria sacrifícios econômicos, sociais 

ou psicológicos, e assim permanecem na instituição em função da ausência de 

oportunidades de uma nova colocação no mercado de trabalho. Um dado importante 

a ser examinado entre as instituições federais seria o fato de que se a predominância 

da missão da instituição ter algo de concreto a oferecer a sociedade influenciar 

diretamente nas diferenças apresentadas dos componentes do comprometimento. 

 De uma maneira geral, o resultado encontrado com predominância do 

componente afetivo nos servidores públicos federais da geração Y pode ser 

considerado um resultado interessante, pois põe certos “mitos” em xeque. A literatura 

da área de gestão aponta que a geração Y apresenta como algumas das principais 

características: a valorização de uma gestão horizontal sem controles rígidos, a 

existência de jovens individualistas e o desejo pela flexibilidade de horário. Tais 

características, por serem opostas ao que geralmente encontramos nas organizações 

públicas federais, podem ser colocadas em segundo plano quando se depararem com 
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outros fatores considerados importantes, como: a estabilidade; o plano de 

aposentadoria; a jornada de trabalho reduzida, entre outras.  Ainda são poucas as 

pesquisas qualitativas na área, mas essa abordagem de pesquisa poderá ajudar a 

entender os fatores que levam essa nova geração a se interessar pelo trabalho no 

setor público.  

 Os resultados desta pesquisa devem contribuir para que os gestores da 

administração pública possam conhecer o componente predominante de 

comprometimento organizacional da maior força de trabalho dos seus servidores 

(geração Y), o que os leva a se comprometerem com a instituição onde trabalham de 

modo a garantir bons resultados para o Estado e para a sociedade. Nesse sentido, os 

resultados obtidos possuem grande relevância para a administração pública, pois 

demonstram que os gestores públicos deveriam criar estratégias e políticas de 

desenvolvimento de recursos humanos alinhadas às características e expectativas 

desses servidores da geração Y, de modo a garantir cada vez mais servidores 

comprometidos com os objetivos e as metas organizacionais. 

 

5.2 APLICABILIDADE 
 
 

Os resultados da presente pesquisa podem contribuir na compreensão da 

geração Y no ambiente de trabalho, no que se refere ao comportamento dessas 

quanto ao comprometimento organizacional, ajudando na compreensão dos aspectos 

motivacionais, seus valores, objetivos, o que levam a se comprometerem com a 

instituição onde trabalham, de forma a gerar bons resultados. 

 Após a constatação do componente afetivo como sendo o predominante entre 

os servidores da geração Y no serviço público federal do Poder Executivo na cidade 

do Rio de Janeiro, estando o componente instrumental logo atrás e um baixo índice 

do componente normativo, os gestores da Administração Pública poderiam elaborar 

estratégias e políticas de gestão de recursos humanos mais adequadas, buscando 

aproveitar melhor sua força de trabalho, objetivando melhores resultados. 

 Para este fim, poderiam ser elaboradas dinâmicas de grupos entre seus 

servidores a fim de avaliar possíveis estratégias a serem desenvolvidas pelo setor de 

recursos humanos no ambiente de trabalho, observando a particularidade de cada 

instituição; divulgação da missão, visão e valores da instituição, com a intenção de 

criar um maior envolvimento dos seus servidores com os problemas e o objetivo da 
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instituição onde trabalham; programas de capacitação e qualificação mais dinâmicos, 

de modo a criar maior interesse na participação dos servidores; um estudo viabilizando 

a realocação de servidores em diversas áreas internas com o objetivo de mitigar 

problemas, gerar maior motivação, menos rotatividade e, consequentemente, um 

melhor desempenho individual e institucional, amplamente baseado em 

reconhecimento e não em recompensa. 

  

5.3 SUGESTÕES PARA FUTUROS ESTUDOS 

 

 Como sugestão para futuros trabalhos, devido à complexidade que o tema 

requer, recomenda-se o estudo da influência de outras variáveis nos componentes do 

comprometimento organizacional, como por exemplo: estado civil, cargo, função, 

entre outras, para melhor compreender o fenômeno, ampliando a compreensão do 

comprometimento e seus fatores dentro das instituições públicas federais do Poder 

Executivo. 

 Com o objetivo de indicar ou mesmo atualizar a agenda de pesquisa da área, 

recomenda-se também que estudos futuros utilizem dados longitudinais, a fim de 

entender as possíveis mudanças no comportamento dos indivíduos ao longo do 

tempo.  

 Sugere-se, também, replicar este estudo com uma amostra maior para que haja 

mais chance de serem encontrados resultados estatisticamente significativos, 

especialmente no que se refere à influência das variáveis sociodemográficas.  

 Sugere-se também a realização de outras pesquisas semelhantes em outras 

organizações públicas, como o Poder Judiciário ou Poder Legislativo. 

 Por fim, em função das limitações intrínsecas da abordagem quantitativa, cujos 

resultados são interpretados somente de forma estatística, estudos qualitativos 

adicionais poderiam trazer melhores interpretações, principalmente quanto à análise 

das hipóteses rejeitadas. 
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APÊNDICE A 
 

INSTRUMENTO DE PESQUISA QUANTITATIVA - QUESTIONÁRIO 
 
Prezado (a) colega, 
 

  Estou realizando nas instituições públicas federais ANCINE, FBN, FCRB e 
FUNARTE, uma pesquisa para compor a Dissertação de Mestrado em Administração 
e Desenvolvimento Empresarial, cujo objetivo é identificar o componente do 
Comprometimento Organizacional predominante nos servidores pertencentes a 
geração Y, em instituições públicas federais onde uma parcela significativa do seu 
quadro de funcionários pertence a essa geração. 

 
 Para o sucesso deste trabalho será fundamental a sua colaboração, a quem 
solicito preencher um questionário on-line, composto por duas partes: na primeira 
parte, são 4 (quatro) questões bem objetivas, e na segunda parte, são 18 questões 
de múltipla escolha que solicito preencher com a maior sinceridade possível. Acredito 
que em menos de dez minutos poderá ser respondido. Por favor, não deixe de 
responder nenhuma questão para não invalidar as respostas, principalmente a data 
de nascimento, pois é um item importante devido ao corte geracional. 
 

Os dados coletados através deste questionário serão mantidos em absoluto 
sigilo, garantindo a confidencialidade e anonimato dos participantes. Esta pesquisa 
tem o objetivo exclusivo científico e acadêmico. 

 
Para preencher o questionário, clique no link:  
https://docs.google.com/forms/d/1VM9RtbSU_zy0UaKUJTYlEVoxRqYwhwmN11r

WUm9HURM/edit  

Após o preenchimento, por favor, clicar no botão “Enviar”, para que seus 
dados sejam computados. 
   Contando desde já com seu apoio, antecipo os meus agradecimentos e me 
coloco à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. 

  

Atenciosamente,  
 

Andréa Pereira Lyrio Barreto  
Fundação Casa de Rui Barbosa 
Mestranda em Administração e Desenvolvimento Empresarial 
Tel.: (21) 99696-9969 
E-mail: andrea@rb.gov.br 
Desenvolvido pela GoogleForms 

 
 
 
 

Os questionários serão iguais para todos os respondentes da amostra, a 
segunda parte cada instituição receberá o seu questionário específico, devido ao 
nome de cada uma das instituições, apresentado na formulação das afirmações. 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1VM9RtbSU_zy0UaKUJTYlEVoxRqYwhwmN11rWUm9HURM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1VM9RtbSU_zy0UaKUJTYlEVoxRqYwhwmN11rWUm9HURM/edit
mailto:andrea@rb.gov.br
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PRIMEIRA  PARTE 

 
1. SEXO: * 
 

(   ) FEMININO          (   ) MASCULINO 
 
 

2. DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/_____  * 
 
3. NÍVEL DE INSTRUÇÃO: 
 
 (   ) ENSINO MÉDIO 
 (   ) ENSINO SUPERIOR 
 (   ) PÓS-GRADUAÇÃO 
 (   ) MESTRADO 
 (   ) DOUTORADO 
 (   ) PÓS-DOUTORADO 
 
 
4. TEMPO NA INSTITUIÇÃO: ______ ANOS 
 
 
 

• Obrigatório o preenchimento 
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SEGUNDA PARTE 

MARQUE A ALTERNATIVA QUE MELHOR CORRESPONDA A SUA AVALIAÇÃO QUANTO A 

AFIRMATIVA APRESENTADA 

 

1. EU SERIA MUITO FELIZ EM DEDICAR O RESTO DE MINHA CARREIRA À 

(NOME DA INSTITUIÇÃO) 

 
o DISCORDO TOTALMENTE 
o DISCORDO 
o INDECISO 
o CONCORDO 
o CONCORDO TOTALMENTE 

 

2. EU REALMENTE SINTO OS PROBLEMAS DA (NOME DA INSTITUIÇÃO) 

COMO SE FOSSEM MEUS. 

 
o DISCORDO TOTALMENTE 
o DISCORDO 
o INDECISO 
o CONCORDO 
o CONCORDO TOTALMENTE 

 

3. EU SINTO, EM MIM, UM FORTE SENSO DE INTEGRAÇÃO COM A (NOME DA 

INSTITUIÇÃO). 

 
o DISCOROD TOTALMENTE 
o DISCORDO 
o INDECISO 
o CONCORDO 
o CONCORDO TOTALMENTE 

 

4. EU ME SINTO EMOCIONALMENTE VINCULADO À (NOME DA INSTITUIÇÃO). 

 
o DISCORDO TOTALMENTE 
o DISCORDO 
o INDECISO 
o CONCORDO 
o CONCORDO TOTALMENTE 

 
 

5. EU ME SINTO COMO UMA PESSOA DE CASA NA (NOME DA INSTITUIÇÃO). 

o DISCORDO TOTALMENTE. 
o DISCORDO 
o INDECISO 
o CONCORDO 
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o CONCORDO TOTALMENTE 
 

6. A (NOME DA INSTITUIÇÃO) TEM UM IMENSO SIGNIFICADO PESSOAL PARA 

MIM. 

 
o DISCORDO TOTALMENTE 
o DISCORDO 
o INDECISO 
o CONCORDO 
o CONCORDO TOTALMENTE 

 

7. NA SITUAÇÃO ATUAL, FICAR NA (NOME DA INSTITUIÇÃO) É, NA 

REALIDADE, UMA NECESSIDADE MAIS DO QUE UM DESEJO. 

 
o DISCORDO TOTALMENTE 
o DISCORDO 
o INDECISO 
o CONCORDO 
o CONCORDO TOTALMENTE 

 

8. MESMO QUE EU QUISESSE, SERIA MUITO DIFÍCIL PARA EU DEIXAR A 

(NOME DA INSTITUIÇÃO). 

 
o DISCORDO TOTALMENTE 
o DISCORDO 
o INDECISO 
o CONCORDO 
o CONCORDO TOTALMENTE 

 

9. SE EU DECIDISSE DEIXAR A (NOME DA INSTITUIÇÃO) AGORA, MINHA VIDA 

FICARIA BASTANTE DESESTRUTURADA. 

 
o DISCORDO TOTALMENTE 
o DISCORDO 
o INDECISO 
o CONCORDO 
o CONCORDO TOTALMENTE 

 

10. EU ACHO QUE TERIA POUCAS ALTERNATIVAS SE DEIXASSE A (NOME DA 

INSTITUIÇÃO). 

 
o DISCORDO TOTALMENTE 
o DISCORDO 
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o INDECISO 
o CONCORDO 
o CONCORDO TOTALMENTE 

 

11. SE EU JÁ NÃO TIVESSE DADO TANTO DE MIM NA (NOME DA 

INSTITUIÇÃO), EU PODERIA PENSAR EM TRABALHAR NUM OUTRO 

LUGAR. 

 
o DISCORDO TOTALMENTE 
o DISCORDO 
o INDECISO 
o CONCORDO 
o CONCORDO TOTALMENTE 

 

12. UMA DAS POUCAS CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DE DEIXAR A (NOME 

DA INSTITUIÇÃO) SERIA A ESCASSEZ DE ALTERNATIVAS IMEDIATAS. 

 
o DISCORDO TOTALMENTE 
o DISCORDO 
o INDECISO 
o CONCORDO 
o CONCORDO TOTALMENTE 

 

13. EU ME SINTO NA OBRIGAÇÃO DE PERMANECER NA (NOME DA 

INSTITUIÇÃO). 

 
o DISCORDO TOTALMENTE 
o DISCORDO 
o INDECISO 
o CONCORDO 
o CONCORDO TOTALMENTE 

 

14. MESMO SE FOSSE VANTAGEM PARA MIM, SINTO QUE NÃO SERIA CERTO 

DEIXAR A (NOME DA INSTITUIÇÃO) AGORA. 

 
o DISCORDO TOTALMENTE 
o DISCORDO 
o INDECISO 
o CONCORDO 
o CONCORDO TOTALMENTE 
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15. EU ME SENTIRIA CULPADO SE DEIXASSE A (NOME DA INSTITUIÇÃO) 

AGORA. 

 
o DISCORDO TOTALMENTE 
o DISCORDO 
o INDECISO 
o CONCORDO 
o CONCORDO TOTALMENTE 

 
 

16. A (NOME DA INSTITUIÇÃO) MERECE MINHA LEALDADE. 

 
o DISCORDO TOTALMENTE 
o DISCORDO 
o INDECISO 
o CONCORDO 
o CONCORDO TOTALMENTE 

 

17. EU NÃO DEIXARIA A (NOME DA INSTITUIÇÃO) AGORA, PORQUE TENHO 

UMA OBRIGAÇÃO MORAL COM AS PESSOAS DAQUI. 

 
o DISCORDO TOTALMENTE 
o DISCORDO 
o INDECISO 
o CONCORDO 
o CONCORDO TOTALMENTE 

 

18. EU DEVO MUITO À (NOME DA INSTITUIÇÃO). 

 
o DISCORDO TOTALMENTE 
o DISCORDO 
o INDECISO 
o CONCORDO 
o CONCORDO TOTALMENTE 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

M 27/02/1989 ENSINO SUPERIOR 5 anos D D I C C I CT I CT D D C DT DT DT D DT C

M 19/11/1985 PÓS-GRADUAÇÃO 3,5 anos D DT D I C DT C D C D DT D DT CT CT C C D

M 01/05/1990 MESTRADO 2 DT DT D DT DT I DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT

F 14/12/1985 ENSINO SUPERIOR 5 anos DT I D I DT D CT C C I DT C D DT I D DT CT

M 09/12/1988 PÓS-GRADUAÇÃO 3 anos D I C C I CT I D C D D C D DT D DT DT CT

F 03/06/1980 PÓS-GRADUAÇÃO aprox. 4 anos C D D C C CT CT C CT C DT D DT DT DT DT DT CT

M 22/05/1981 MESTRADO 4 anos D C D I I I C C C C D C I D C D D DT

F 24/02/1989 ENSINO SUPERIOR 4 anos D C C I D C D D C I D C D C D I I C

F 28/07/1989 ENSINO SUPERIOR 5 anos DT I D D D C C DT C C I C D D C I D I

F 12/01/1981 ENSINO SUPERIOR 11 anos DT C C C C C CT DT D DT DT DT I C DT DT DT DT

M 04/07/1986 MESTRADO 3 anos e meio C C I C I I D DT C DT D C DT D DT DT DT DT

M 31/10/1983 ENSINO SUPERIOR 10 anos e 11 meses D C D C D C C C CT C D D D D D D D D

M 27/02/1980 ENSINO SUPERIOR 5 anos D C C D C I C D C I D C D D D C D CT

M 11/08/1980 MESTRADO 3 anos e meio C C C C C C I I I C D C D DT DT D DT I

F 25/04/1982 PÓS-GRADUAÇÃO 8 anos I D I D C D C C C C D C I D DT DT DT C

M 16/04/1984 PÓS-GRADUAÇÃO 5 DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT

M 12/05/1980 PÓS-GRADUAÇÃO 11 DT DT DT DT DT DT CT DT DT DT CT DT DT DT DT DT DT

M 17/10/1985 ENSINO MÉDIO 5 anos C C I C D C D DT DT DT D C DT DT DT D DT DT

F 15/02/1981 MESTRADO 3 anos CT C C C CT CT DT I C DT I D D DT D C C I

F 21/08/1985 MESTRADO 2 anos I C C C D CT D DT D D D C D D D C D C

M 21/07/1981 PÓS-GRADUAÇÃO 11 anos C D C C C C I D D D CT D DT DT DT C DT CT

F 18/04/1980 PÓS-GRADUAÇÃO 11 anos DT D DT D D DT CT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT

F 28/04/1990 ENSINO SUPERIOR 2 anos I C C C I C D C C D D D DT D I C D I

F 17/02/1986 PÓS-GRADUAÇÃO Prefiro não revelar D DT DT DT I I CT D CT CT I C C DT DT DT DT C

F 11/11/1985 ENSINO SUPERIOR 2 anos e 3 meses I CT C C C C I CT I I C C D C I C C

F 12/06/1991 MESTRADO 2 anos D C I C C C C D DT D D D DT DT DT D D C

F 27/07/1990 ENSINO SUPERIOR 1 ano I C C C C C C D C C DT C C DT DT I D DT

M 11/07/1981 ENSINO SUPERIOR 11 anos I C C I C I CT CT CT CT I CT I C D I C C

M 19/06/1992 ENSINO SUPERIOR 10 meses CT I C I I C D D D DT D D D I D C C C

F 26/09/1985 ENSINO MÉDIO 4 anos I I I I I I I I I I I I I I I I I

M 07/01/1981 DOUTORADO 9 anos DT DT I D D I CT DT DT DT C I DT DT DT I DT I

M 05/04/1984 ENSINO SUPERIOR 10 anos CT C D C D C CT D CT C DT C DT D DT D D DT

F 10/05/1980 MESTRADO 11 anos I C CT CT C CT I C CT C I C I D D I D C

M 14/10/1980 MESTRADO 11 anos D DT I C D CT CT D CT CT D C C DT DT DT DT I

F 03/06/1983 MESTRADO 2 anos I I I D DT I CT D C I D I D I I I I I

F 09/06/1989 PÓS-GRADUAÇÃO 4 anos DT C I I C C D DT C DT DT C DT DT DT C DT C

M 22/04/1987 ENSINO SUPERIOR 4 anos C C I I C I C D D D I D D D D C D I

M 30/11/1984 ENSINO MÉDIO 4 anos C I C C I C I CT C C CT C D C C I C C

M 08/05/1989 MESTRADO 5 anos I C C C C C C C CT I I C D D D I D C

F 11/11/1988 ENSINO SUPERIOR 4 anos I C C C C C C C C C C I D DT DT D D C

F 02/11/1991 ENSINO SUPERIOR 2 anos C C C CT C CT C C C C D I D I I C I C

M 07/10/1988 PÓS-GRADUAÇÃO 4 anos I I D D I DT C D D D D C D D DT D DT I

F 23/06/1981 PÓS-GRADUAÇÃO 06 anos C C C C C C D C I D D D D D D C D C

F 29/12/1988 PÓS-GRADUAÇÃO 2 anos I C C D D C D D D DT D D D C D C C C

F 28/11/1986 ENSINO SUPERIOR 2 anos I I I I I I I C I I D I I I D I D D

F 04/06/1984 MESTRADO 2 anos e meio C C C C C C D D D D D D D I I C I C

Pergunta2. DATA DE 

NASCIMENTO

3. NÍVEL DE 

INSTRUÇÃO

4. TEMPO NA 

INSTITUIÇÃO
1. SEXO

 APÊNDICE B – RESULTADO DA PESQUISA NA AMOSTRA SELECIONADA 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

F 09/10/1990 ENSINO SUPERIOR 1 ano e5 meses I D C D D C D I D D D D DT DT DT C DT C

F 16/01/1980 ENSINO SUPERIOR 9 anos C CT C C C CT C CT DT DT DT C DT DT DT CT DT D

F 13/11/1981 PÓS-GRADUAÇÃO 2 anos e 6 meses C C C D D C C D CT I D C DT D DT I D D

F 12/03/1989 PÓS-GRADUAÇÃO 2 anos 5 meses C C I C I C I I C I D I D D D C D C

F 30/12/1980 ENSINO SUPERIOR 9 anos e 6 meses I C C C I C D C CT CT D I I C I C C C

M 25/06/1980 PÓS-GRADUAÇÃO 10 anos I I I I D C I D I D D D D D D C I I

F 24/06/1983 MESTRADO 9 anos e 2 meses CT C C C CT CT D DT DT D D D D D D C DT C

F 18/07/1988 ENSINO SUPERIOR 4 anos C I C C C D C D D D DT C DT DT DT C D C

F 12/05/1981 MESTRADO 9 anos e 5 meses DT D DT I DT DT CT CT CT I CT I I DT DT DT DT DT

M 06/10/1980 MESTRADO 11 anos I C C C C C I C CT C I C D C D D DT C

F 20/06/1989 PÓS-GRADUAÇÃO 2 anos e 5 meses I D C D I D C D D D DT C DT DT DT C DT C

F 27/10/1986 ENSINO SUPERIOR 2 anos e 5 meses DT DT I D C D CT D D D D CT D D DT C DT C

F 19/07/1989 PÓS-GRADUAÇÃO 2 anos I D C C C I C DT DT D DT CT DT DT DT C DT I

F 09/08/1980 ENSINO MÉDIO 4 anos C D D D I I CT CT C C D C D C D C D C

M 29/08/1988 ENSINO SUPERIOR 3 anos I D C C C I CT DT DT D DT CT DT DT DT C DT D

F 12/02/1986 PÓS-GRADUAÇÃO 2 anos e 5 meses I C C C C C C C C D D C DT DT DT C D C

F 20/01/1982 ENSINO SUPERIOR 11 anos I C C I C I CT CT CT CT I CT I C D I C C

F 16/02/1991 ENSINO SUPERIOR 2 anos e 5 meses I C C C C C C D C C DT C C DT DT I D DT

F 03/05/1988 MESTRADO 4 anos D D DT D D DT C D C I D C DT DT DT C DT D

F 13/02/1987 PÓS-GRADUAÇÃO 6 anos CT CT CT CT I CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT

F 28/01/1986 MESTRADO 03 anos e 07 meses C D C C C CT D C I D C D D D D CT D CT

F 16/07/1986 PÓS-GRADUAÇÃO 6 anos C I C C C C D I I C D C D D D D D C

M 09/07/1985 MESTRADO 4 anos C D C C C C DT I D DT DT C DT DT DT C D DT

M 15/06/1991 ENSINO SUPERIOR 3 ANOS I D D I C C C C C CT D CT D D D I D CT

F 20/07/1982 PÓS-GRADUAÇÃO 1 ano e 7 meses C I I I D I D I C D I D D D D D D D

F 27/09/1982 DOUTORADO 3 anos e 7 meses C C I C C CT I C I DT D D DT DT D C DT D

M 26/06/1985 ENSINO SUPERIOR 2 anos e 3 meses D D C C D C C D C D I D D D D C D C

F 03/12/1987 MESTRADO 3 anos e 6 meses I CT C C CT CT CT C CT C D C C I I C C CT

F 12/11/1984 PÓS-GRADUAÇÃO 3 anos e 7 meses C DT C D C I C D C I DT I D DT DT I DT DT

F 11/10/1990 PÓS-GRADUAÇÃO 3 anos e 8 meses I C I I D C I I CT C D C D D D C D C

M 06/03/1986 ENSINO SUPERIOR 3 anos D D I D C I C D CT C D CT CT I D C D C

F 09/12/1985 PÓS-GRADUAÇÃO 3 anos C C C C C C CT C CT I I I D C C CT C CT

F 03/05/1986 MESTRADO 3 anos CT CT CT CT CT CT D C C D D D D D C C D CT

M 14/05/1984 PÓS-GRADUAÇÃO 3 anos DT C DT C DT I CT CT C C C CT C DT DT C I I

M 28/06/1984 PÓS-GRADUAÇÃO 1 ano e 8 meses I D C D I C D D CT D D C C D D D D D

F 06/05/1990 DOUTORADO 1 ano e 9 meses I C C C C C I I I D D C C C C C D D

M 28/03/1980 MESTRADO 3 anos C D CT CT CT CT D CT CT D D D D D D CT D CT

F 10/01/1983 PÓS-GRADUAÇÃO 3 ANOS I C I I C I I D D D D D DT D DT C D C

M 04/06/1982 PÓS-GRADUAÇÃO 3 anos e 8 meses C C C C C I D D I D D C DT D DT C D C

M 27/12/1988 ENSINO SUPERIOR 3 anos I D I I I D D D I I D I D D D I I C

M 11/10/1984 MESTRADO 3 anos C C I C C D C D I I D D D D D D D C

M 25/02/1984 ENSINO SUPERIOR 3 anos e 8 meses C D C D C C C D D D DT C DT DT DT C DT D

M 18/06/1985 PÓS-GRADUAÇÃO 3 anos I C CT C CT C C C I D I D D D D D D

M 09/08/1989 ENSINO SUPERIOR 3 anos e 8 meses DT D I I C CT C I CT I D CT D I D CT C CT

F 07/02/1986 ENSINO SUPERIOR 3 anos e 6 meses C I CT CT C CT I C I D D CT DT D D I I CT

4. TEMPO NA 

INSTITUIÇÃO

Pergunta
1. SEXO

2. DATA DE 

NASCIMENTO

3. NÍVEL DE 

INSTRUÇÃO
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

M 29/03/1989 ENSINO SUPERIOR 3 anos DT C I I C C CT D I DT DT CT D DT DT I D D

M 24/03/1983 ENSINO SUPERIOR 3 anos e 2 meses D C C C C C C D D D D C D D D CT D C

F 05/11/1986 MESTRADO 3 anos e 8 meses C DT C C C C I I I D C C D D D D D D

M 18/11/1982 ENSINO SUPERIOR C C CT CT C C C C D CT D C I C C CT C I

M 15/05/1984 PÓS-GRADUAÇÃO 3 anos e 1/2 DT C DT C DT D CT CT CT CT DT CT C DT DT C DT DT

F 15/12/1982 MESTRADO 4 anos C D C I CT C C CT CT DT D DT I DT C C DT D

F 19/10/1980 ENSINO SUPERIOR 3 anos e 8 meses D D I C I I I D I D D D D D DT C DT C

F 07/03/1984 DOUTORADO 9 anos I D C C C C D I I D I D I C C D C I

M 01/09/1980 ENSINO SUPERIOR 2 anos I C C C C I D D C D D I C C CT C I D

M 24/10/1984 PÓS-GRADUAÇÃO 2 anos e 3 meses I C DT C C C I C C I D CT D D D I D DT

F 06/08/1985 MESTRADO 2 anos e 2 meses I C C CT D CT C C CT CT DT C I DT DT I DT C

F 31/08/1983 ENSINO MÉDIO 2 anos DT D D D D D C D DT D DT D DT DT DT C D DT

F 18/12/1981 PÓS-GRADUAÇÃO 5 anos C C I I C I C I C I C I C C C C C

F 26/08/1980 PÓS-GRADUAÇÃO 2 anos I D D C C C C C CT I D CT CT D C D D D

F 30/05/1984 PÓS-GRADUAÇÃO 11 anos C D I C D I C D C C I C D I D C D I

F 05/03/1985 MESTRADO Desde 26/01/2016 I I D C D CT C D I D DT D DT D DT DT DT DT

F 09/02/1983 ENSINO SUPERIOR 2 anos DT I D C I C C D C D D D DT DT DT D D I

F 03/06/1981 ENSINO SUPERIOR 2 anos C C C C C C D D D D D D D C D I C C

F 23/04/1985 PÓS-GRADUAÇÃO 1 ano e meio D D D D D I D CT D DT I DT DT DT DT DT DT

F 29/11/1991 ENSINO SUPERIOR 2 anos D C D D C I C D D D DT C D D D I D D

F 22/09/1982 PÓS-GRADUAÇÃO 5 anos C C I I C I C C I C I C I C C C C C

F 09/05/1991 ENSINO SUPERIOR 2 anos D C C D C C D I C DT DT I DT I D I C C

M 04/07/1981 ENSINO SUPERIOR 2 anos DT DT DT DT DT DT CT DT DT D C DT DT DT DT DT DT CT

M 17/04/1980 ENSINO MÉDIO 2 anos e 2 meses I C I C I I CT D I D DT I CT C D I C I

M 15/02/1982 ENSINO SUPERIOR 3 anos D C C C D D C D D D D C C D D D D D

F 29/10/1982 ENSINO SUPERIOR 3 anos e 3 meses I D D D D I C D I D D C D D DT C D I

F 15/04/1983 ENSINO SUPERIOR 3 anos I D C D C D C C C C D D DT DT C DT DT

F 10/04/1984 ENSINO SUPERIOR 1 ano C D C I C D C C C C D C D D D C D C

LEGENDA:

1. SEXO
2. DATA DE 

NASCIMENTO

3. NÍVEL DE 

INSTRUÇÃO

4. TEMPO NA 

INSTITUIÇÃO

Pergunta

C   - CONCORDO

CT - CONCORDO TOTALMENTE

F   - FEMININO

M  - MASCULINO

DT - DISCORDO TOTALMENTE

D   - DISCORDO

I     - INDECISO
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

M 27/02/1989 ENSINO SUPERIOR 5 anos D D I C C I CT I CT D D C DT DT DT D DT C

M 19/11/1985 PÓS-GRADUAÇÃO 3,5 anos D DT D I C DT C D C D DT D DT CT CT C C D

M 01/05/1990 MESTRADO 2 DT DT D DT DT I DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT

F 14/12/1985 ENSINO SUPERIOR 5 anos DT I D I DT D CT C C I DT C D DT I D DT CT

M 09/12/1988 PÓS-GRADUAÇÃO 3 anos D I C C I CT I D C D D C D DT D DT DT CT

F 03/06/1980 PÓS-GRADUAÇÃO aprox. 4 anos C D D C C CT CT C CT C DT D DT DT DT DT DT CT

M 22/05/1981 MESTRADO 4 anos D C D I I I C C C C D C I D C D D DT

F 24/02/1989 ENSINO SUPERIOR 4 anos D C C I D C D D C I D C D C D I I C

F 28/07/1989 ENSINO SUPERIOR 5 anos DT I D D D C C DT C C I C D D C I D I

F 12/01/1981 ENSINO SUPERIOR 11 anos DT C C C C C CT DT D DT DT DT I C DT DT DT DT

M 04/07/1986 MESTRADO 3 anos e meio C C I C I I D DT C DT D C DT D DT DT DT DT

M 31/10/1983 ENSINO SUPERIOR 10 anos e 11 mesesD C D C D C C C CT C D D D D D D D D

M 27/02/1980 ENSINO SUPERIOR 5 anos D C C D C I C D C I D C D D D C D CT

M 11/08/1980 MESTRADO 3 anos e meio C C C C C C I I I C D C D DT DT D DT I

F 25/04/1982 PÓS-GRADUAÇÃO 8 anos I D I D C D C C C C D C I D DT DT DT C

M 16/04/1984 PÓS-GRADUAÇÃO 5 DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT

M 12/05/1980 PÓS-GRADUAÇÃO 11 DT DT DT DT DT DT CT DT DT DT CT DT DT DT DT DT DT

M 17/10/1985 ENSINO MÉDIO 5 anos C C I C D C D DT DT DT D C DT DT DT D DT DT

LEGENDA:

M  - MASCULINO

DT - DISCORDO TOTALMENTE

D   - DISCORDO

I     - INDECISO

C   - CONCORDO

CT - CONCORDO TOTALMENTE

1. SEXO

2. DATA DE 

NASCIMENTO

3. NÍVEL DE 

INSTRUÇÃO

4. TEMPO NA 

INSTITUIÇÃO

Perguntas

F   - FEMININO

APÊNDICE C – RESULTADO DA PESQUISA NA ANCINE 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

F 15/02/1981 MESTRADO 3 anos CT C C C CT CT DT I C DT I D D DT D C C I

F 21/08/1985 MESTRADO 2 anos I C C C D CT D DT D D D C D D D C D C

M 21/07/1981 PÓS-GRADUAÇÃO 11 anos C D C C C C I D D D CT D DT DT DT C DT CT

F 18/04/1980 PÓS-GRADUAÇÃO 11 anos DT D DT D D DT CT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT

F 28/04/1990 ENSINO SUPERIOR 2 anos I C C C I C D C C D D D DT D I C D I

F 17/02/1986 PÓS-GRADUAÇÃO 2 D DT DT DT I I CT D CT CT I C C DT DT DT DT C

F 11/11/1985 ENSINO SUPERIOR 2 anos e 3 mesesI CT C C C C I CT I I C C D C I C C

F 12/06/1991 MESTRADO 2 anos D C I C C C C D DT D D D DT DT DT D D C

F 27/07/1990 ENSINO SUPERIOR 1 ano I C C C C C C D C C DT C C DT DT I D DT

M 11/07/1981 ENSINO SUPERIOR 11 anos I C C I C I CT CT CT CT I CT I C D I C C

M 19/06/1992 ENSINO SUPERIOR 10 meses CT I C I I C D D D DT D D D I D C C C

F 26/09/1985 ENSINO MÉDIO 4 anos I I I I I I I I I I I I I I I I I

M 07/01/1981 DOUTORADO 9 anos DT DT I D D I CT DT DT DT C I DT DT DT I DT I

M 05/04/1984 ENSINO SUPERIOR 10 anos CT C D C D C CT D CT C DT C DT D DT D D DT

F 10/05/1980 MESTRADO 11 anos I C CT CT C CT I C CT C I C I D D I D C

M 14/10/1980 MESTRADO 11 anos D DT I C D CT CT D CT CT D C C DT DT DT DT I

F 03/06/1983 MESTRADO 2 anos I I I D DT I CT D C I D I D I I I I I

F 09/06/1989 PÓS-GRADUAÇÃO 4 anos DT C I I C C D DT C DT DT C DT DT DT C DT C

M 22/04/1987 ENSINO SUPERIOR 4 anos C C I I C I C D D D I D D D D C D I

M 30/11/1984 ENSINO MÉDIO 4 anos C I C C I C I CT C C CT C D C C I C C

M 08/05/1989 MESTRADO 5 anos I C C C C C C C CT I I C D D D I D C

F 11/11/1988 ENSINO SUPERIOR 4 anos I C C C C C C C C C C I D DT DT D D C

F 02/11/1991 ENSINO SUPERIOR 2 anos C C C CT C CT C C C C D I D I I C I C

M 07/10/1988 PÓS-GRADUAÇÃO 4 anos I I D D I DT C D D D D C D D DT D DT I

F 23/06/1981 PÓS-GRADUAÇÃO 06 anos C C C C C C D C I D D D D D D C D C

F 29/12/1988 PÓS-GRADUAÇÃO 2 anos I C C D D C D D D DT D D D C D C C C

F 28/11/1986 ENSINO SUPERIOR 2 anos I I I I I I I C I I D I I I D I D D

F 04/06/1984 MESTRADO 2 anos e meio C C C C C C D D D D D D D I I C I C

F 09/10/1990 ENSINO SUPERIOR 1 ano e5 meses I D C D D C D I D D D D DT DT DT C DT C

F 16/01/1980 ENSINO SUPERIOR 9 anos C CT C C C CT C CT DT DT DT C DT DT DT CT DT D

F 13/11/1981 PÓS-GRADUAÇÃO 2 anos e 6 mesesC C C D D C C D CT I D C DT D DT I D D

F 12/03/1989 PÓS-GRADUAÇÃO 2 anos 5 mesesC C I C I C I I C I D I D D D C D C

F 30/12/1980 ENSINO SUPERIOR 9 anos e 6 mesesI C C C I C D C CT CT D I I C I C C C

M 25/06/1980 PÓS-GRADUAÇÃO 10 anos I I I I D C I D I D D D D D D C I I

F 24/06/1983 MESTRADO 9 anos e 2 mesesCT C C C CT CT D DT DT D D D D D D C DT C

F 18/07/1988 ENSINO SUPERIOR 4 anos C I C C C D C D D D DT C DT DT DT C D C

F 12/05/1981 MESTRADO 9 anos e 5 mesesDT D DT I DT DT CT CT CT I CT I I DT DT DT DT DT

M 06/10/1980 MESTRADO 11 anos I C C C C C I C CT C I C D C D D DT C

F 20/06/1989 PÓS-GRADUAÇÃO 2 anos e 5 mesesI D C D I D C D D D DT C DT DT DT C DT C

F 27/10/1986 ENSINO SUPERIOR 2 anos e 5 mesesDT DT I D C D CT D D D D CT D D DT C DT C

F 19/07/1989 PÓS-GRADUAÇÃO 2 anos I D C C C I C DT DT D DT CT DT DT DT C DT I

F 09/08/1980 ENSINO MÉDIO 4 anos C D D D I I CT CT C C D C D C D C D C

M 29/08/1988 ENSINO SUPERIOR 3 anos I D C C C I CT DT DT D DT CT DT DT DT C DT D

F 12/02/1986 PÓS-GRADUAÇÃO 2 anos e 5 mesesI C C C C C C C C D D C DT DT DT C D C

F 20/01/1982 ENSINO SUPERIOR 11 anos I C C I C I CT CT CT CT I CT I C D I C C

F 16/02/1991 ENSINO SUPERIOR 2 anos e 5 mesesI C C C C C C D C C DT C C DT DT I D DT

LEGENDA:

M  - MASCULINO

DT - DISCORDO TOTALMENTE

D   - DISCORDO

I     - INDECISO

C   - CONCORDO

CT - CONCORDO TOTALMENTE

1. SEXO:

2. DATA DE 

NASCIMENTO:

3. NÍVEL DE 

INSTRUÇÃO:

4. TEMPO NA 

INSTITUIÇÃO: 

Perguntas

F   - FEMININO

  
APÊNDICE D – RESULTADO DA PESQUISA NA FBN 
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F 03/05/1988 MESTRADO 4 anos D D DT D D DT C D C I D C DT DT DT C DT D

F 13/02/1987 PÓS-GRADUAÇÃO 6 anos CT CT CT CT I CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT

F 28/01/1986 MESTRADO 03 anos e 07 mesesC D C C C CT D C I D C D D D D CT D CT

F 16/07/1986 PÓS-GRADUAÇÃO 6 anos C I C C C C D I I C D C D D D D D C

M 09/07/1985 MESTRADO 4 anos C D C C C C DT I D DT DT C DT DT DT C D DT

M 15/06/1991 ENSINO SUPERIOR 3 ANOS I D D I C C C C C CT D CT D D D I D CT

F 20/07/1982 PÓS-GRADUAÇÃO 1 ano e 7 meses C I I I D I D I C D I D D D D D D D

F 27/09/1982 DOUTORADO 3 anos e 7 meses C C I C C CT I C I DT D D DT DT D C DT D

M 26/06/1985 ENSINO SUPERIOR 2 anos e 3 meses D D C C D C C D C D I D D D D C D C

F 03/12/1987 MESTRADO 3 anos e 6 meses I CT C C CT CT CT C CT C D C C I I C C CT

F 12/11/1984 PÓS-GRADUAÇÃO 3 anos e 7 meses C DT C D C I C D C I DT I D DT DT I DT DT

F 11/10/1990 PÓS-GRADUAÇÃO 3 anos e 8 meses I C I I D C I I CT C D C D D D C D C

M 06/03/1986 ENSINO SUPERIOR 3 anos D D I D C I C D CT C D CT CT I D C D C

F 09/12/1985 PÓS-GRADUAÇÃO 3 anos C C C C C C CT C CT I I I D C C CT C CT

F 03/05/1986 MESTRADO 3 anos CT CT CT CT CT CT D C C D D D D D C C D CT

M 14/05/1984 PÓS-GRADUAÇÃO 3 anos DT C DT C DT I CT CT C C C CT C DT DT C I I

M 28/06/1984 PÓS-GRADUAÇÃO 1 ano e 8 meses I D C D I C D D CT D D C C D D D D D

F 06/05/1990 DOUTORADO 1 ano e 9 meses I C C C C C I I I D D C C C C C D D

M 28/03/1980 MESTRADO 3 anos C D CT CT CT CT D CT CT D D D D D D CT D CT

F 10/01/1983 PÓS-GRADUAÇÃO 3 ANOS I C I I C I I D D D D D DT D DT C D C

M 04/06/1982 PÓS-GRADUAÇÃO 3 anos e 8 meses C C C C C I D D I D D C DT D DT C D C

M 27/12/1988 ENSINO SUPERIOR 3 anos I D I I I D D D I I D I D D D I I C

M 11/10/1984 MESTRADO 3 anos C C I C C D C D I I D D D D D D D C

M 25/02/1984 ENSINO SUPERIOR 3 anos e 8 meses C D C D C C C D D D DT C DT DT DT C DT D

M 18/06/1985 PÓS-GRADUAÇÃO 3 anos I C CT C CT C C C I D I D D D D D D

M 09/08/1989 ENSINO SUPERIOR 3 anos e 8 meses DT D I I C CT C I CT I D CT D I D CT C CT

F 07/02/1986 ENSINO SUPERIOR 3 anos e 6 meses C I CT CT C CT I C I D D CT DT D D I I CT

M 29/03/1989 ENSINO SUPERIOR 3 anos DT C I I C C CT D I DT DT CT D DT DT I D D

M 24/03/1983 ENSINO SUPERIOR 3 anos e 2 meses D C C C C C C D D D D C D D D CT D C

F 05/11/1986 MESTRADO 3 anos e 8 meses C DT C C C C I I I D C C D D D D D D

M 18/11/1982 ENSINO SUPERIOR C C CT CT C C C C D CT D C I C C CT C I

M 15/05/1984 PÓS-GRADUAÇÃO 3 anos e 1/2 DT C DT C DT D CT CT CT CT DT CT C DT DT C DT DT

F 15/12/1982 MESTRADO 4 anos C D C I CT C C CT CT DT D DT I DT C C DT D

F 19/10/1980 ENSINO SUPERIOR 3 anos e 8 meses D D I C I I I D I D D D D D DT C DT C

LEGENDA:

CT - CONCORDO TOTALMENTE

F   - FEMININO

M  - MASCULINO

DT - DISCORDO TOTALMENTE

D   - DISCORDO

I     - INDECISO

C   - CONCORDO

1. SEXO:

2. DATA DE 

NASCIMENTO:

3. NÍVEL DE 

INSTRUÇÃO:

4. TEMPO NA 

INSTITUIÇÃO: 

Perguntas

APÊNDICE E – RESULTADO DA PESQUISA NA FCRB 
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F 07/03/1984 DOUTORADO 9 anos I D C C C C D I I D I D I C C D C I

M 01/09/1980 ENSINO SUPERIOR 2 anos I C C C C I D D C D D I C C CT C I D

M 24/10/1984 PÓS-GRADUAÇÃO 2 anos e 3 meses I C DT C C C I C C I D CT D D D I D DT

F 06/08/1985 MESTRADO 2 anos e 2 meses I C C CT D CT C C CT CT DT C I DT DT I DT C

F 31/08/1983 ENSINO MÉDIO 2 anos DT D D D D D C D DT D DT D DT DT DT C D DT

F 18/12/1981 PÓS-GRADUAÇÃO 5 anos C C I I C I C I C I C I C C C C C

F 26/08/1980 PÓS-GRADUAÇÃO 2 anos I D D C C C C C CT I D CT CT D C D D D

F 30/05/1984 PÓS-GRADUAÇÃO 11 anos C D I C D I C D C C I C D I D C D I

F 05/03/1985 MESTRADO 2 I I D C D CT C D I D DT D DT D DT DT DT DT

F 09/02/1983 ENSINO SUPERIOR 2 anos DT I D C I C C D C D D D DT DT DT D D I

F 03/06/1981 ENSINO SUPERIOR 2 anos C C C C C C D D D D D D D C D I C C

F 23/04/1985 PÓS-GRADUAÇÃO 1 ano e meio D D D D D I D CT D DT I DT DT DT DT DT DT

F 29/11/1991 ENSINO SUPERIOR 2 anos D C D D C I C D D D DT C D D D I D D

F 22/09/1982 PÓS-GRADUAÇÃO 5 anos C C I I C I C C I C I C I C C C C C

F 09/05/1991 ENSINO SUPERIOR 2 anos D C C D C C D I C DT DT I DT I D I C C

M 04/07/1981 ENSINO SUPERIOR 2 anos DT DT DT DT DT DT CT DT DT D C DT DT DT DT DT DT CT

M 17/04/1980 ENSINO MÉDIO 2 anos e 2 meses I C I C I I CT D I D DT I CT C D I C I

M 15/02/1982 ENSINO SUPERIOR 3 anos D C C C D D C D D D D C C D D D D D

F 29/10/1982 ENSINO SUPERIOR 3 anos e 3 meses I D D D D I C D I D D C D D DT C D I

F 15/04/1983 ENSINO SUPERIOR 3 anos I D C D C D C C C C D D DT DT C DT DT

F 10/04/1984 ENSINO SUPERIOR 1 ano C D C I C D C C C C D C D D D C D C

LEGENDA:

F   - FEMININO

M  - MASCULINO

DT - DISCORDO TOTALMENTE

D   - DISCORDO

I     - INDECISO

C   - CONCORDO

CT - CONCORDO TOTALMENTE

1. SEXO:

2. DATA DE 

NASCIMENTO:

3. NÍVEL DE 

INSTRUÇÃO:

4. TEMPO NA 

INSTITUIÇÃO: 

Perguntas

APÊNDICE F – RESULTADO DA PESQUISA NA FUNARTE 


