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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. Na revisão de literatura foram abordados os 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 – afetivo, 
instrumental e normativo. 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. 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 segundo características de 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. Os resultados demonstram que apesar das características individualistas 
atribuídas à geração Y pela literatura, no ambiente das organizações públicas federais predomina o componente afetivo. No entanto, não 
podemos deixar de observar que o componente instrumental ficou em segundo lugar, demonstrando que boa parte dos servidores compromete-
se com as instituições em uma base racional e calculativa dos custos de deixar a organização e das oportunidades de uma nova colocação no 
mercado. 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. Para este fim, em termos de aplicabilidade prática, poderiam ser elaboradas dinâmicas de grupo; 
divulgação da missão, visão e valores da organização, com a intenção de criar um maior 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.
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