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RESUMO 

Os estudos sobre comprometimento organizacional trazem como marca importante, 

já há algum tempo, modelos de múltiplas bases para mensurar o construto. Posto 

isso, este trabalho objetivou mensurar as bases do comprometimento organizacional 

expressas por servidores de um órgão do poder judiciário, bem como descrever as 

correlações que se mostraram significativas entre as bases do comprometimento e 

as variáveis demográficas. A pesquisa foi realizada com 109 servidores efetivos 

lotados no Fórum da Circunscrição Judiciária de Samambaia – DF. Para isso, foram 

aplicados questionários com perguntas fechadas, adotando a Escala de Bases do 

Comprometimento Organizacional – EBACO, construída por Medeiros et al. (2003), 

e revalidada por Bastos et al. (2008), a qual é composta de 28 itens, sendo quatro 

para mensurar cada uma das sete bases. Os resultados encontrados mostram que 

os servidores estão altamente comprometidos com a base obrigação pelo 

desempenho; comprometidos acima da média com a base afetiva; comprometidos 

abaixo da média nas bases linhas consistentes de atividades e falta de recompensas 

e oportunidades; e, finalmente, apresentaram baixo comprometimento com as bases 

afiliativa, obrigação em permanecer e escassez de alternativas. Atendendo outro 

objetivo proposto, levando em consideração apenas as correlações que se 

mostraram significativas, constatou-se que as variáveis “idade” e “tempo de serviço” 

correlacionam negativamente com a base afetiva. As variáveis “escolaridade” e 

“cargo” também se correlacionam negativamente, porém a correlação se dá com a 

base obrigação em permanecer. Por último, a variável “tempo de serviço” se 

correlacionou positivamente com a base falta de recompensas e oportunidades. Os 

resultados encontrados descrevem um cenário inicial de como os servidores do 

judiciário local estão comprometidos, necessitando a ampliação da quantidade e 

diversidade de organizações estudadas, para haver a identificação de um cenário 

nacional. 

 
Palavras-chave:  Comprometimento organizacional.  Servidor público. 
   Poder Judiciário. 
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1 INTRODUÇÃO 

O cenário atual é caracterizado por ser dinâmico, imprevisível e com a 

concorrência bastante acirrada, logo as empresas precisam ser flexíveis para se 

adaptarem as constantes mudanças no ambiente e apresentarem os resultados 

mínimos para sobreviverem. Na busca por uma maior produtividade e qualidade nos 

bens e serviços ofertados, além do desenvolvimento de novas tecnologias e 

melhoria nos processos, os gestores atentam para os colaboradores, os quais 

exercem papel significativo na empresa.  

A evolução da sociedade sugere a evolução da relação indivíduo/organização. 

Para alcançar estes objetivos, a área de Gestão de Pessoas passou a ser 

fundamental em qualquer organização, pois os colaboradores se apresentam como 

peça chave para o sucesso das implementações propostas pela alta administração, 

e por ser a área responsável pelo processo de recrutamento, seleção e manutenção 

dos melhores profissionais, proporcionando uma fonte de vantagem competitiva para 

as empresas.  

Surge assim o interesse por estudos na área de Gestão de Pessoas, com o 

intuito de compreender melhor o indivíduo no ambiente de trabalho e os fatores e 

ações que exercem influência no mesmo. Entre esses estudos ganham destaque os 

trabalhos sobre comprometimento organizacional, principalmente na década de 

1970, momento em que o construto foi frequentemente explorado, sendo uma das 

principais áreas de estudo do comportamento organizacional. O comprometimento 

representa uma via importante para o desenvolvimento tanto da empresa, na medida 

em que existe um maior esforço para melhorar o seu desempenho, quanto dos 

indivíduos, no que concerne ao alcance do projeto pessoal. 

Segundo Medeiros et al. (2003a), nos últimos anos predominaram três enfoques 

conceituais no estudo do comprometimento organizacional: afetivo, instrumental e 

normativo. O comprometimento afetivo caracteriza-se pelo sentimento de lealdade, 

permanência, desejo de contribuir para a organização. Já o comprometimento 

instrumental reflete os benefícios pela permanência na empresa e os custos 

associados com a saída da mesma. O último enfoque, normativo, tem como principal 
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característica o sentimento de dever, obrigação para trabalhar em prol da 

organização. 

Porém os modelos de conceitualização de mais bases do comprometimento têm 

ganhado espaço. Meyer e Allen (1991 apud FLAUZINO; BORGES–ANDRADE, 

2008) no modelo de conceitualização de três componentes do comprometimento 

organizacional, afirmam que estes componentes (afetivo, instrumental e normativo) 

não são os únicos relevantes do comprometimento, e sugerem mais trabalhos no 

estudo das bases do comprometimento organizacional. Seguindo este pensamento, 

o trabalho em tela adota a abordagem de múltiplas bases, a partir da análise da 

percepção dos servidores de um órgão do poder judiciário sobre comprometimento 

organizacional. 

 

1.1 Formulação do problema  

Além do setor privado, que é o grande responsável por mover a economia, o 

setor público é de suma importância, haja vista ser elemento fundamental em um 

país e influenciar inúmeras transformações no desenvolvimento social, econômico e 

político. Seguindo este pensamento, estudos são necessários para compreender 

este setor, a fim de o Estado prestar o melhor serviço para a população. 

Percebe-se que tanto o colaborador como o setor público merecem especial 

atenção, sendo que o trabalho em tela visa analisar o comprometimento dos 

servidores de um órgão do poder judiciário, mas precisamente os servidores lotados 

no Fórum da Circunscrição Judiciária de Samambaia. Para isso pretende responder 

a seguinte problemática: Qual a base de comprometimento organizacional 

predominante nos servidores públicos do Fórum da Circunscrição Judiciária de 

Samambaia - DF? 
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1.2 Objetivo geral 

 O objetivo geral deste estudo é mensurar as bases do comprometimento 

organizacional a partir da percepção dos servidores do Fórum da Circunscrição 

Judiciária de Samambaia - DF. 

1.3 Objetivos específicos  

• Descrever as características centrais do poder judiciário brasileiro. 

• Caracterizar o papel do órgão estudado no sistema judiciário do país. 

• Avaliar a percepção dos servidores em relação às diferentes bases do 

comprometimento organizacional. 

• Descrever as correlações que se mostraram significativas entre as bases do 

comprometimento organizacional e as variáveis demográficas. 

1.4 Justificativa   

No atual cenário, onde as mudanças são freqüentes, a imprevisibilidade é 

constante e o mercado cada vez mais instável, as organizações precisam estar 

atentas a esses fatores, e se adaptarem ao que o mercado impõe. Segundo Bastos 

e Borges-Andrade (2002), envolvimento e comprometimento do trabalhador 

aparecem como elementos cruciais nas novas arquiteturas organizacionais 

emergentes, já que a flexibilidade requer responsabilidade individual e 

corresponsabilidade entre indivíduos e equipes. 

Inicialmente os estudos sobre comprometimento eram baseados no modelo de 

três componentes, tendo como norte os trabalhos de Meyer e Allen (1991 apud 

MEDEIROS; ENDERS, 1998). Segundo esses autores, na conclusão do trabalho 

que estabeleceu as bases teóricas desse modelo, existem três componentes na 

definição do comprometimento organizacional: 1) comprometimento como um apego 

com a organização, que os autores denominam de afetivo; 2) comprometimento 
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percebido como custos associados a deixar a organização – continuance ou 

instrumental; 3) comprometimento como uma obrigação em permanecer na 

organização, denominado de obligation ou normativo. Porém, os três componentes 

propostos não são os únicos relevantes, sendo que os autores sugerem mais 

esforços no estudo das múltiplas bases do comprometimento organizacional. 

Atendendo essa sugestão, Medeiros et al. (2003b) construíram e validaram a 

Escala de Bases do Comprometimento Organizacional (EBACO), a qual visa 

identificar e mensurar as bases do construto. Apesar do rigor com que a EBACO foi 

construída, poucos estudos foram realizados utilizando esta escala, tendo o 

presente trabalho a preocupação em aplicar a mesma no contexto do serviço 

público. 

Como já fora mencionado, estudos no setor público são essenciais, a fim de 

entender como funciona, compreender os colaboradores, saber os fatores que são 

determinantes para o aumento da produtividade, enfim, para que a máquina estatal 

preste o melhor serviço para a população. O Estado comporta setores estratégicos, 

tais como segurança, educação, saúde, além dos três poderes que regulam o país: 

legislativo, executivo e judiciário, logo é fundamental a necessidade de estudos 

nesse setor, pelo fato de ele ser elemento fundamental na ordem e desenvolvimento 

da nação.  

 Constata-se um grande número de estudos na área de comprometimento 

organizacional, devendo os novos pesquisadores atentar para o que já foi produzido, 

a fim de agregar algo novo ao campo. Tendo em vista essa preocupação, o estudo 

em tela se caracteriza pela especificidade da pesquisa, visando entender como 

funciona o fenômeno em um órgão do judiciário, podendo vir a ser uma ferramenta 

importante para melhorar o ambiente de trabalho do servidor e conseqüentemente 

os serviços prestados à população.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O caminho das teorias organizacionais, quanto ao comportamento humano na 

situação de trabalho, começa pela ruptura com as explicações tayloristas pelos 

teóricos das relações humanas. O modelo taylorista se apóia sobre a burocracia, 

nele é dada pouca importância ao aspecto humano, as relações são autoritárias, 

desiguais e o círculo de comunicações é predominantemente vertical. Já na teoria 

das relações humanas o foco é no operário, buscando entender as atividades e 

sentimentos dos trabalhadores. O trabalhador, que antes era visto como Homu 

economicus, passa a ser analisado pela perspectiva do Homo socialis (SÁ; 

LEMOINE, 1998). 

No cenário nacional, dois fatores marcaram significativamente os modelos e 

práticas de gestão de pessoas, a saber: o fortalecimento do sindicalismo, o qual 

tornou mais ativo o diálogo do empregado com o empregador; e a Constituição 

Federal de 1988, que ampliou as discussões sobre as condições de trabalho. O 

antigo modelo taylorista-fordista, que caracterizou uma boa parcela das 

organizações do século XX, está sendo substituído por sistemas de gestões mais 

flexíveis, onde a área de Gestão de Pessoas passou a ocupar um setor estratégico 

nas empresas, isso por que o fator humano passou a ser peça chave no sucesso do 

empreendimento. Posto isso, cresceram o número de trabalhos na área de Gestão 

de Pessoas, surgindo vários estudos sobre motivação, satisfação, 

comprometimento, entre outros, todos com o objetivo de explicar e predizer o 

comportamento do trabalhador (CANÇADO et al., 2006).  

Segundo Cançado et al. (2006), existe uma relação envolvendo as práticas de 

recursos humanos e gestão do conhecimento, com o tipo e o grau de 

comprometimento dos funcionários. Para os autores, tais práticas contribuem para a 

manutenção dos vínculos do comprometimento organizacional em duas das 

dimensões investigadas: a afetiva e a normativa. 

Comportamento organizacional é a área que investiga a ação de indivíduos, 

grupos e a estrutura sobre o comportamento dentro da organização, analisando 

seus efeitos, e a partir destes melhorar a eficiência organizacional. Nesse estudo é 

enfatizado o trabalho, absenteísmo, rotatividade, produtividade, desempenho 

humano e gestão. Precisa da contribuição de diversas disciplinas, tais como: 
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psicologia: que busca entender o comportamento humano; a sociologia: que estuda 

a relação interpessoal; a antropologia: que estuda as sociedades, as diferentes 

culturas, ambiente, e comportamento dos profissionais de diversas etnias; a ciência 

política: que estuda principalmente o poder, entre outras (ROBBINS, 2005). 

Os estudos sobre comprometimento no trabalho aparecem como um dos 

ramos mais explorados sobre o comportamento organizacional, tendo um forte 

crescimento a partir do final da década de 1970. Não diferindo das outras áreas das 

ciências sociais, o estudo é marcado pela diversidade de conceitos e pela excessiva 

proliferação de instrumento de medidas, acarretando fragmentação e redundância 

(BASTOS; BRANDÃO; PINHO, 1997). 

2.1 Noções básicas sobre comprometimento organizacional 

Comprometimento organizacional ganhou destaque mundial a partir do clássico 

trabalho de Mowday, Porter e Steers, na década de 1970. No Brasil, o assunto teve 

relevo no início da década de 1990, com os trabalhos de Bastos (1994), tendo hoje 

inúmeras publicações sobre o tema (CANÇADO et al., 2006).  

Os estudos sobre comprometimento organizacional têm buscado conhecer o 

fenômeno, suas causas, conseqüências e os níveis ótimos de comprometimento, 

tanto para as metas da organização, quanto para o funcionário sentir bem no 

ambiente do trabalho. De acordo com Mowday, Porter e Steers (1982 apud 

MEDEIROS et al., 2003b) comprometimento pode ser entendido como o vínculo do 

indivíduo com a organização, que o incita a dar algo de si. Reflete um sentimento de 

pertencer a um grupo, com o propósito de identificar-se com seus objetivos e 

valores. 

A eficácia do comprometimento se dá pela adesão dos empregados aos 

objetivos e valores organizacionais e pela realização dos projetos pessoais. 

Trabalhadores comprometidos são capazes de exercer esforços consideráveis a fim 

de alcançarem as metas e objetivos organizacionais. 

Segundo Mowday, Porter e Steers (1982 apud MEDEIROS et al., 2003b), em 

uma revisão de diversos estudos sobre comprometimento, existem vários enfoques 
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abordados pelos pesquisadores, demonstrando a dificuldade em definir o construto, 

acarretando numa aceitação de conceituações e mensurações diferenciadas. 

Já para Bastos (1994) a dispersão de conceitos pode ser explicada pela sua 

natureza, tanto na linguagem cotidiana, como na linguagem científica. No primeiro 

caso, o conceito é usado no sentido de compromisso, envolvimento, estado de 

lealdade, algo que amarra, ata e une a pessoa a alguma coisa. Já no segundo caso, 

o conceito perde sua amplitude, conservando apenas o sentido de engajamento. 

Entre seus significados pode ser citado o desejo de permanecer, o sentimento de 

orgulho, identificação, apego, empenho entre outros. 

Meyer e Herscovitch (2001 apud BASTOS et al., 2008, p.50) examinaram 

diversas definições de comprometimento oriundas de autores com diferentes 

perspectivas. Apesar da variabilidade de conceitos, os autores concluíram que 

“todas as definições referem a uma força que estabiliza, coage e que dá direção ao 

comportamento do trabalhador”. 

Sá e Lemoine (1998) explicam o comprometimento na organização através 

de duas correntes. A primeira ressalta o aspecto permuativo, sendo o 

comprometimento dependente das negociações entre organização e trabalhador, 

onde a permanência deste se vincula às vantagens e benefícios que aquela oferece. 

A segunda tem um apego psicológico, o comprometimento é dependente de um 

processo de identificação muito forte da pessoa com a sua organização. 

Nos últimos anos, três enfoques conceituais predominaram no estudo do 

comprometimento organizacional. O primeiro é o enfoque afetivo, o qual dominou a 

literatura sobre comprometimento organizacional por maior tempo. Consolidado no 

importante trabalho de Mowday, Porter e Steer (1979 apud MEDEIROS; ENDERS, 

1998), enfatiza a natureza afetiva do processo de identificação do indivíduo com os 

objetivos e valores organizacionais. Relatam que o indivíduo comprometido com a 

organização exerce grande esforço, aceita os objetivos propostos e tem desejo de 

se manter na organização. O principal instrumento para mensuração deste enfoque 

é o Organizational Commitment Questionnaire (OCQ), o qual atinge apenas a 

perspectiva atitudinal, ignorando o caráter comportamental do construto, apesar dos 

autores reconhecerem a sua existência. Esta escala, por um longo período, foi o 

principal instrumento para medir o comprometimento. 

O segundo enfoque é o instrumental, também conhecido como calculativo, 

continuação e side bets, tendo como principal norte os estudos de Becker (1960 
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apud MEDEIROS; ENDERS, 1998). Descreve comprometimento como uma 

tendência do indivíduo em se engajar em linhas consistentes de atividades, que 

persiste por um período de tempo. Está associado aos custos e benefícios do 

indivíduo em permanecer ou sair da organização – trocas laterais. Vínculos podem 

ser fortalecidos caso a organização atenda as necessidades e expectativas dos 

colaboradores, podem ser citados a título de exemplo: maior remuneração, 

percepção de status, ambiente de trabalho agradável e oportunidade de 

crescimento. 

Finalizando, o enfoque normativo trabalha com os conceitos de cultura 

organizacional e motivação do trabalhador. Comprometimento é compreendido 

como as pressões normativas internalizadas pelo colaborador para que se comporte 

de acordo com os objetivos organizacionais. O principal fator na definição do 

comprometimento, em aceitar os valores e objetivos organizacionais, representa 

uma forma de controle sobre as ações das pessoas, denominada normativo-

instrumental. As pressões normativas geralmente são provenientes da cultura da 

empresa, a qual é entendida como o conjunto de valores partilhados que produzem 

pressões sobre os membros, sendo assim, possui um papel fundamental no 

comprometimento do colaborador com a organização, à medida que exerce 

influência estável e de longo prazo. Indivíduos comprometidos se comportam, não 

por que vão obter algum retorno, e sim por que acreditam que é certo e moral agir 

dessa forma. Este enfoque preocupa-se tanto no âmbito organizacional, pois analisa 

a questão da cultura da empresa, quanto no âmbito do indivíduo, à medida que 

observa o conceito de motivação (BASTOS, 1993). 

2.2 Visão multidimensional do Comprometimento Organizacional 

Os estudos até então apresentados têm se baseado em conceitos 

unidimensionais do comprometimento, necessitando utilizar abordagens 

multidimensionais, pois formas distintas de comprometimento impactam de maneiras 

diversas nas variáveis que compõem o contexto organizacional. Para Medeiros e 

Enders (1998) a percepção sobre cada dimensão do comprometimento é subjetiva, 
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podendo ser positiva ou negativa, variando de intensidade com cada uma dessas 

dimensões. 

 Kelman (1958 apud MEDEIROS et al., 2003b) já enxergava o 

comprometimento com diversos componentes. O autor classificou em três bases 

independentes o vínculo colaborador-organização: a) Compliance ou envolvimento 

instrumental, motivado por recompensas extrínsecas; b) Identification, que diz sobre 

o envolvimento baseado num desejo de afiliação; c) Internalization, ou envolvimento 

provocado pela convergência entre os valores individuais e organizacionais. 

Também atentos à necessidade de abordagens multidimensionais, Meyer e 

Allen (1991 apud FLAUZINO; BORGES–ANDRADE, 2008) propõem o modelo de 

conceitualização de três componentes do comprometimento organizacional. Para os 

autores são três os motivos que leva o colaborador a permanecer trabalhando na 

organização: empregados comprometidos afetivamente (Affective Commitment) 

permanecem na organização por que eles querem, seus objetivos estão associados 

com os objetivos organizacionais; aqueles com comprometimento instrumental 

(Continuance Commitment) permanecem por que eles precisam, já que os 

benefícios em permanecer na empresa são maiores do que os custos associados 

com a saída da mesma; e aqueles com comprometimento normativo (Normative 

Commitment) permanecem porque sentem que são obrigados. Com base nesse 

estudo percebe-se que os empregados podem apresentar diversos estados 

psicológicos de comprometimento e, ao mesmo tempo, diferentes níveis de estilo, ou 

seja, um colaborador pode ter uma forte necessidade e obrigação, todavia um baixo 

interesse em permanecer na organização. Os autores afirmam que esses três 

componentes não são os únicos relevantes do comprometimento, e sugerem mais 

trabalhos no estudo das bases do comprometimento organizacional. Segundo 

Medeiros et al. (2003a), a principal contribuição dos autores foi a operacionalização 

das teorias do comprometimento organizacional. 

O modelo de Meyer e Allen é internacionalmente aceito, e em âmbito nacional 

foi validado por Medeiros e Enders (1998), obtendo resultados concordantes com as 

teorias estudadas, de modo especial para as pequenas empresas nos três setores 

da atividade econômica: indústria, comércio e serviços. Os autores aconselham a 

realização de futuras pesquisas repetindo este estudo, tentando re-estabelecer os 

padrões de comprometimento encontrados, a fim de validá-los e verificá-los. Os 

autores acreditam que possa existir uma nova dimensão latente no 
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comprometimento, ligada a um novo componente de vínculo emocional entre o 

indivíduo e sua organização, também aconselhando futuros trabalhos a procura por 

novas dimensões que possam existir na área. 

Bastos (1993) aponta a existência de cinco vertentes da pesquisa, que se 

baseiam nos três enfoques apontados anteriormente, mais os enfoques 

comportamental e sociológico. Este, como o próprio nome sugere, tem origem na 

sociologia e analisa o apego à organização empregadora, reunindo os estudos de 

Weber (especialmente a sua teoria de autoridade), Edwards, Burrawoy, Halaby, 

entre outros sociólogos. Nesta perspectiva o vínculo do trabalhador com a empresa 

se dá pelas relações de autoridade que governam o controle do empregador e 

subordinação dos trabalhadores. O apego não está ligado ao “amor” nem ao 

dinheiro, mas sim pela percepção de legitimidade do regime de governo do 

empregador. Já aquele enfoque traz influência da psicologia social, aceitando que a 

avaliação de comprometimento pelo trabalhador é feita para manter a consistência 

entre os seus comportamentos e atitudes. Comprometimento é relatado como 

sentimento de auto-responsabilidade pelos atos dos colaboradores, principalmente 

se eles são livres, públicos e irrevogáveis. Para analisar se um indivíduo é 

comprometido, não basta apenas observar as verbalizações dos mesmos, como nos 

enfoques que utilizam escalas de atitudes, é importante também observar seus atos, 

comportamento no ambiente laboral. A assiduidade, pontualidade, tempo na 

empresa e qualidade no desempenho das tarefas são alguns dos indicadores 

utilizados para mensurar o construto. A Figura 1 (p.21) sintetiza o que foi relatado 

acima, mostrando as fontes teóricas, principais autores, os múltiplos conceitos e os 

meios pelos quais estes são operacionalizados. 

Segundo Medeiros e Enders (1998), existe, ainda, uma dimensão 

desconhecida ou menosprezada na literatura. Trata-se da dimensão afiliativa, da 

identificação ou integração do indivíduo com o grupo que trabalha, denota um 

sentimento de fazer parte. A identificação acontece quando o colaborador aceita 

influências porque ele quer estabelecer uma relação de satisfação. Este enfoque 

trabalha o apego emocional entre indivíduo-organização.  
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Figura 1 – Abordagens conceituais e respectivas fontes teóricas na investigação do “Comprometimento Organizacional”. 
Fonte: Bastos (1993, p.55) 
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Medeiros et al. (2003b) com o objetivo de identificar os múltiplos componentes 

do comprometimento, presentes no contexto cultural brasileiro, realizaram um 

trabalho em 170 lojas, localizadas em quatro shoppings centers. Os autores 

identificaram sete fatores do comprometimento, a saber: Afetivo (internalização de 

valores e objetivos), Instrumental (poucas alternativas), Instrumental (recompensas e 

oportunidades), normativo (obrigação em permanecer), normativo (obrigação pelo 

desempenho), afiliativo (sentimento de fazer parte) e instrumental (linhas 

consistentes de atividade).  Outro objetivo do estudo foi o de ajudar na síntese das 

teorias e modelos do comprometimento. Os autores demonstram que depois de um 

longo período em que a pesquisa esteve focada, quase que exclusivamente, em 

modelos de uma e de três dimensões, uma nova perspectiva baseada em múltiplos 

componentes pode estar surgindo.  

Como visto, o fenômeno possui diversas abordagens, provocando fortes 

críticas entre os estudos apresentados. É pertinente a discussão de que a confusão 

quanto ao uso do conceito surge da falha de diferenciarem antecedentes e 

conseqüentes. 

A pesquisa sobre antecedentes encontra-se fortemente influenciada pelo 

modelo proposto por Mowday, Porter e Steers (1982 apud BASTOS, 1993), que 

apontam quatro conjuntos de variáveis: características pessoais, características do 

trabalho, experiências no trabalho e “estados” do papel. As correlações entre 

comprometimento e características pessoais tendem a ser reduzidas, porém quanto 

maior idade, mais tempo na organização, maior nível ocupacional e maior 

remuneração, maior tende a ser o comprometimento do colaborador. Os autores 

identificaram ainda que os homens são mais comprometidos, e a escolaridade está 

inversamente relacionada com o comprometimento. Quanto às características do 

trabalho, sugerem que os trabalhos com maior nível de complexidade apresentam 

níveis mais elevados de comprometimento. Quanto às relações grupo-liderança, 

correlações mais altas foram encontradas entre administração participativa e 

habilidade de gestão do líder. Existem poucos estudos que abordam o impacto das 

características organizacionais, encontrando correlações praticamente nulas entre o 

tamanho e centralização organizacionais.  

Apesar de serem os aspectos mais intensamente estudados, as pesquisas 

sobre os antecedentes apresentam muita inconsistência, o que pode ser explicado 

pela maneira como comprometimento e variáveis são operacionalizados. 
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Como conseqüentes do comprometimento podem ser analisados a 

permanência ou abandono no emprego e o desempenho do trabalhador. A 

organização com funcionários comprometidos apresenta baixa rotatividade, menor 

absenteísmo e melhoria no desempenho. Quanto ao último fator, as pesquisas 

mostram fraca correlação com o comprometimento, isso se deve ao fato de diversas 

variáveis influenciarem na produtividade do empregado. O foco, porém, é na relação 

comprometimento-rotatividade, pelo papel chave que esta variável tem sobre a área 

de Gestão de Pessoas. As variáveis que não se encaixam como antecedentes e 

conseqüentes estão na categoria dos correlatos. Pode ser citada, a título de 

exemplo, a motivação (geral, interna), envolvimento com trabalho e estresse 

(BASTOS, 1993).  

As pesquisas sobre antecedentes são bastante exploradas em nível 

nacional, existindo diversos trabalhos relevantes na área, porém com carência de 

técnicas estatísticas mais avançadas. Já a pesquisa de conseqüentes foi 

abandonada pelos pesquisadores brasileiros, percebendo poucos trabalhos nos 

últimos anos, apesar de diversos autores indicarem essa falha na pesquisa 

(BASTOS, 1993). 

Outro problema que se enfrenta na pesquisa é a própria definição de 

organização. Não é claro a que organização, secção ou nível o conceito se refere, 

inclusive quando os dados estão sendo coletados. Segundo Richers (1995 apud 

BASTOS, 1993) as organizações não são algo monolítico ou entidade 

indiferenciada, mas sim constituídas de múltiplos segmentos, cada um com a sua 

singularidade, que nem sempre compartilham os mesmos objetivos e valores. 

2.3 Principais focos e bases do comprometimento 

Naves e Coleta (2003) sugerem que o comprometimento seja estudado a partir 

dos seus focos e das suas bases. Focos são os alvos de vínculo que o indivíduo tem 

como, por exemplo, a organização, carreira e sindicato. Já as bases se referem à 

natureza desse vínculo, tendo como principais: afetiva, calculativa e normativa.   

O comprometimento com a organização surgiu de estudos sobre as relações 

empregado e empresa. Um dos motivos para a realização desses estudos é pela 
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crença que funcionários comprometidos teriam melhor desempenho, seriam mais 

pontuais, não se ausentariam com freqüência do trabalho e permaneceriam um 

grande período na empresa. O comprometimento com a carreira consiste no 

relacionamento psicológico entre um indivíduo e sua ocupação, corresponde a 

motivação que a pessoa tem para trabalhar na profissão escolhida. Já o 

comprometimento com o sindicato se dá por meio de uma troca social com base na 

confiança e lealdade (BASTOS, 1994). 

Identificam-se na literatura duas bases psicológicas de comprometimento 

organizacional: afetiva e cognitiva. A primeira entende-se que a pessoa cria uma 

forte identificação com a organização e nutre por ela sentimentos positivos e 

negativos. Já a segunda compreende concepções de trocas e percepção 

desenvolvida pelo trabalhador sobre sua relação com a organização. A partir dessas 

duas bases desenvolveram-se estudos sobre três tipos de comprometimento, já 

citados anteriormente, afetivo (base afetiva), calculativa e instrumental (ambos 

referem-se à base cognitiva). 

O’Reilly e Chatman (1986 apud BASTOS; BRANDÃO; PINHO, 1997) 

constatam que o apego psicológico seria o núcleo central do comprometimento, o 

grau em que o indivíduo interioriza e adota as características organizacionais. Tal 

apego, todavia, poderia ser gerado por diferentes mecanismos, que denominou de 

bases do comprometimento. Os autores as classificam em três: complacência, 

quando os colaboradores se comprometem, não por partilhar dos objetivos e valores 

da organização, mas sim em função de recompensas específicas. Identificação, 

onde o indivíduo aceita a influência para manter relação satisfatória, por sentir-se 

orgulhoso em pertencer, em respeitar os valores, todavia não assumindo como seus. 

Internalização, que se apóia na identidade entre valores e objetivos pessoais e 

organizacionais. 

Percebe-se, a partir da revisão de literatura sobre comprometimento 

organizacional, a importância de pesquisas na área, proporcionando benefícios tanto 

para a organização quanto para os colaboradores. Tendo ciência da importância do 

estudo sobre determinado tema, o presente trabalho visa entender melhor o 

fenômeno, tendo como cenário um órgão do serviço judiciário brasileiro. 

O estudo em tela terá como principal suporte a Escala de Bases do 

Comprometimento Organizacional (EBACO), desenvolvida e validada por Medeiros 

et al. (2003b). Os autores, através de uma pesquisa de caráter exploratório, tentam 
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identificar os múltiplos componentes que compõem o construto do comprometimento 

organizacional, presentes no contexto cultural brasileiro. Para isso conduziram a 

pesquisa no universo de empresas varejistas, localizadas em shopping centers. 

Foram obtidos sete fatores, com três indicadores cada um, todos descritos na 

Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Estrutura Fatorial de Cada Componente Extraído 

Componentes e Indicadores do Comprometimento Organizacional Cargas 
Fatoriais 

Afetivo (Internalização de Valores e Objetivos)  
Desde que me juntei a esta organização, meus valores pessoais e os da organização 
têm se tornado mais similares (int-2). 

0,76 

Eu me identifico com a filosofia desta organização (afe-1). 0,71 
Eu acredito nos valores e objetivos desta organização (afe-3). 0,68 
Instrumental (Poucas Alternativas)  
Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse esta organização (ccs-4). 0,56 
Se eu decidisse deixar minha organização agora, minha vida ficaria bastante 
desestruturada (ccs-3). 

0,55 

Uma das poucas conseqüências negativas de deixar esta organização seria a escassez 
de alternativas imediatas (ccs-6). 

0,41 

Instrumental (Recompensas e Oportunidade)  
Se eu já não tivesse dado tanto de mim nesta organização, eu poderia considerar trabalhar em outro
lugar (ccs-5). 

0,57 

A menos que eu seja recompensado de alguma maneira, eu não vejo razões para 
despender esforços extras em benefício desta organização (com-1). 

0,40 

Minha visão pessoal sobre esta organização é diferente daquela que eu expresso publicamente
(com-3). 

0,38 

Normativo (Obrigação em Permanecer)  
Mesmo se fosse vantagem para mim, eu sinto que não seria certo deixar minha 
organização agora (ncs-2). 

0,71 

Eu não deixaria minha organização agora porque eu tenho uma obrigação moral com as 
pessoas daqui (ncs-5). 

0,66 

Eu me sentiria culpado se deixasse minha organização agora (ncs-3). 0,58 
Normativo (Obrigação pelo Desempenho)  
Todo empregado deve buscar atingir os objetivos da empresa (nor-4). 0,65 
O bom empregado deve se esforçar para que a empresa tenha os melhores resultados 
possíveis (nor-5). 

0,61 

Eu tenho obrigação em desempenhar bem minha função na empresa (nor-8). 0,59 
Afiliativo (Sentimento de Fazer Parte)  
Sinto que meus colegas me consideram como membro da equipe de trabalho (afi-7). 0,74 
Nesta empresa, eu sinto que faço parte do grupo (afi-1). 0,73 
Sou reconhecido por todos na empresa como um membro do grupo (afi-8). 0,70 
Instrumental (Linhas Consistentes de Atividade)  
Procuro não transgredir as regras aqui, pois assim sempre manterei meu emprego (ins-
2). 

0,77 

Na situação atual, ficar com minha organização é na realidade uma necessidade tanto 
quanto um desejo (ccs-1). 

0,68 

Para conseguir ser recompensado aqui é necessário expressar a atitude certa (com-4). 0,56 
Fonte: Medeiros et al. (2003, p.10) 
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O fator formado pelos indicadores afetivos denota claramente a internalização 

de objetivos e valores da organização. O fator afiliativo mostra um sentimento de 

fazer parte. O trabalho do autor mostra que o comprometimento afiliativo é distinto 

do afetivo, pois pode um colaborador sentir que faz parte de uma organização e não 

ter os objetivos e valores desta como seu.  

A base instrumental ficou dividida em três dimensões: Poucas alternativas, 

relação Recompensas-oportunidade e Linhas consistentes de atividades. 

Empregados comprometidos na primeira dimensão permanecem na organização 

porque precisam. Já a segunda dimensão é baseada na relação de troca entre 

indivíduo e organização. O indivíduo comprometido na terceira dimensão procura 

manter linhas consistentes de atividades para permanecer no emprego.  

O enfoque normativo está dividido em duas dimensões distintas: Obrigação em 

permanecer e Obrigação pelo desempenho.  Empregados comprometidos na base 

Obrigação em permanecer, como o nome sugere, permanecem na organização 

porque eles sentem que são obrigados. Já a segunda dimensão normativa denota 

um sentimento de obrigação por parte dos empregados em atingir os melhores 

resultados para a organização. A cultura da organização apresenta-se como 

elemento fundamental nesta dimensão, bem como as normas e regulamentos.  

A seguir, descreve-se a metodologia adotada neste estudo, objetivando 

mensurar as bases do comprometimento organizacional expressas pelos servidores 

lotados no Fórum de Samambaia. 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Este capítulo descreve o tipo de pesquisa a ser conduzida, faz uma breve 

caracterização da organização objeto de estudo, relata o número dos participantes 

envolvidos, o instrumento e o procedimento da coleta de dados e, finalmente, como 

ocorreu a análise das informações. 

3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa 

A pesquisa realizada caracteriza-se como quantitativa, pois utilizou instrumento 

padronizado de coleta dos dados, analisando-os estatisticamente, a fim de mensurar 

as bases do comprometimento organizacional expresso pelos servidores de um 

órgão do poder judiciário.  

Conforme proposto por Vergara (2000), a pesquisa pode ser classificada 

quanto aos fins e quanto aos meios, o presente trabalho caracteriza-se, quanto aos 

fins, como uma pesquisa descritiva, pois expõe as características do 

comprometimento organizacional expresso pelos servidores, bem como estabelece 

correlações entre as variáveis, não tendo o compromisso de explicá-las. Quanto aos 

meios de investigação caracteriza-se como pesquisa de campo, pois é investigação 

empírica realizada no local onde ocorre o fenômeno, utilizando-se, para o 

levantamento dos dados, questionário com perguntas fechadas. 

3.2 Caracterização da organização 

O Poder Judiciário é um dos três poderes clássicos previsto pela doutrina e 

consagrado como poder autônomo e independente, tendo como atribuição 

administrar a justiça, e acima disso, ser o guardião das leis e constituição de um 

país (MORAES, 2005). 
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No Brasil, o Judiciário pode ser dividido em dois: justiça federal e justiça 

estadual. Na primeira, as competências são elencadas expressamente no texto 

constitucional, sendo que a justiça estadual encarrega-se da competência residual. 

Têm-se dois tribunais de superposição, o Superior Tribunal de Justiça, última 

instância nas questões que envolvam leis, cuja função é assegurar a uniformização 

na interpretação destas; e o Supremo Tribunal Federal, “guardião” da Constituição 

Federal, o qual realiza o controle de leis e atos normativos em face da Carta Magna 

(PAULO; ALEXANDRINO, 2008).    

A Constituição Federal (BRASIL, 1988), no artigo 92, enumera os órgãos do 

judiciário, a saber: Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, 

Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, 

Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes 

Militares, Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Tal 

organização está ilustrada na Figura 2. 
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*O Conselho Nacional de Justiça não foi inserido na estrutura acima porque este órgão não dispõe de competência 
Jurisdicional. 
Figura 2 – Estrutura do Poder Judiciário 
Fonte: Paulo e Alexandrino (2008, p. 613) 

 
O judiciário tem como função típica a jurisdicional, pela qual lhe compete 

dizer e aplicar o Direito. Porém, assim como os outros poderes, também exerce 

funções atípicas, como nos casos de nomeação, exoneração, concessão de férias 

(todas funções administrativas); e nos casos de elaboração de normas, como por 

exemplo os regimentos internos, onde exerce a função legislativa (PAULO; 

ALEXANDRINO, 2008). 

Posto isso, a instituição pública escolhida trata-se de um órgão da Justiça 

Estadual, mas precisamente o Fórum da Circunscrição Judiciária de Samambaia - 
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DF, o qual iniciou suas atividades na década de 90, atendendo a população das 

cidades satélites de Samambaia e Recanto das Emas - DF.  

O órgão possui um Planejamento estratégico bem estruturado, o qual irá 

nortear a atuação da organização no período de seis anos, com revisões a cada 

dois. Essa iniciativa visa aprimorar e modernizar suas atividades, promovendo o 

alinhamento e a integração de todas as unidades. A idéia é que todos ganhem: a 

sociedade, que pode contar com um atendimento cada vez mais profissional, e os 

servidores, que passam a trabalhar em uma instituição moderna, eficiente, atrativa e 

bem vista externamente. Os principais benefícios são: consolidação da identidade 

institucional; definição de papéis, objetivos e metas; desenvolvimento de visão 

sistêmica, em busca do bem comum; melhoria dos subsídios para tomada de 

decisão; e garantia de implementação das medidas de melhoria e modernização. O 

órgão tem como missão proporcionar à sociedade o acesso à Justiça e a resolução 

de conflitos, por meio de um atendimento de qualidade. Possui como valores a 

celeridade, transparência, excelência, ética, pró-atividade, eficácia, imparcialidade e 

coerência (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, 

2010).  

3.3 População e amostra 

A população foi composta por servidores públicos efetivos, que segundo Paulo 

e Alexandrino (2008) são os agentes administrativos que mantêm vínculo estatutário 

com a administração, onde ingressam nos cargos efetivos mediante concurso 

público. Para a investidura no cargo é preciso ter inúmeros requisitos básicos, tais 

como: nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com as 

obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para o exercício do 

cargo (nível médio completo no caso dos técnicos, e nível superior completo para os 

analistas), idade mínima de dezoito anos, aptidão fica e mental (BRASIL, 1990).  

O órgão estudado, na ocasião da pesquisa, contava com 221 servidores, 

divididos entre técnicos e analistas. Por ser uma população pequena, a pesquisa foi 

censitária, englobando todos os servidores lotados no órgão no momento da 

aplicação dos questionários. Foram excluídos da população os funcionários 
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terceirizados ou prestadores de serviço, pois o foco da pesquisa é analisar os 

servidores efetivos do órgão. 

3.4  Caracterização do instrumento de pesquisa 

A coleta de dados para a mensuração do comprometimento dos servidores foi 

realizada por meio da Escala de Bases do Comprometimento Organizacional 

(EBACO), construída por Medeiros et al. (2003b) e revalidada por Bastos et al. 

(2008), cuja proposta é mensurar sete bases do comprometimento organizacional, 

quais sejam: afetiva; obrigação em permanecer; obrigação pelo desempenho; 

afiliativa; falta de recompensas e oportunidades; linha consistente de atividades; e 

escassez de alternativas. A escala é composta de 28 itens, sendo quatro para 

mensurar cada uma das sete bases. As respostas aos itens foram feitas em uma 

escala tipo “Likert” de seis pontos, que varia de 1 (discordo totalmente) a 6 

(concordo totalmente). O Quadro 1 descreve as bases do comprometimento 

organizacional e algumas das suas principais fundamentações teóricas.  

 
Bases do comprometimento organizacional Fundamentação teórica 
Afetiva Comprometimento afetivo – Monday, Porter e 

Steers (1982); Congruência de valores – Kelman 
(1958); Introjecao – Gouldner (1960); 
envolvimento moral – Etzoni (apud Monday, 
Porter e Steers 1982); Adesao – Thévenet (apud 
Sá e Lemoine, 1998) 

 Obrigação em permanecer Normativo – Meyer e Allen (1991) 
Obrigação pelo desempenho Pressões normativas – Wiener (1982) e Jaros et 

al. (1993); Controle – Kanter (apud Monday, 
Porter e Steers 1982) 

Afiliativa Identificação – Kelman (1958); Integração – 
Gouldner (1960); Identificação – Becker (1992); 
Coesão – Kanter (apud Monday, Porter e Steers 
1982); Afiliativa – Medeiros e Enders (1999) 

Falta de recompensas e oportunidade Envolvimento calculativo – Etzoni (apud Monday, 
Porter e Steers 1982); Oportunidade – Thévenet 
(apud Sá e Lemoine, 1998); Recompensas – 
Becker (1992) 

Linha consistente de atividades Trocas laterais – Becker (1960); Hrebiniak e 
Alutto (1972) 

Escassez de alternativas Continuação – Meyer e Allen (1991) 
 
Quadro 1: Bases do comprometimento e fundamentação teórica da EBACO 
Fonte: Bastos et al. (2008, p. 62). 
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A construção da EBACO, como já fora mencionada, foi feita por Medeiros et al. 

(2003b), através de uma pesquisa de caráter exploratório, realizada em 170 lojas 

localizadas em 4 shoppings centers, e utilizou um banco de dados com 395 

participantes. Foram encontrados sete fatores, com três indicadores cada, conforme 

apresentado na Tabela 1. Já para a revalidação da escala, Bastos et al. (2008) 

conduziram sua pesquisa reunindo 819 casos, englobando diferentes organizações 

com diversas categorias ocupacionais. Os dados recolhidos foram submetidos à 

análise fatorial, sendo aceitos sete fatores, que explicam 61,8% da variância total. 

Cada fator contém, agora, quatro itens, com cargas fatoriais variando entre 0,45 a 

0,85, e que guardam correspondência com os fatores teóricos que guiaram a 

concepção da escala. Os itens que foram inclusos nesta escala, comparados com a 

escala de Medeiros et al. (2003b), são os seguintes: 

• A razão de eu preferir esta organização em relação as outras é por causa do 

que ela simboliza ( afetiva); 

•  b) Acredito que não seria certo deixar minha organização por que tenho uma 

obrigação moral em permanecer aqui (obrigação em permanecer);  

• c) O empregado tem a obrigação de sempre cumprir suas tarefas (obrigação 

pelo desempenho);  

• d) Fazer parte do grupo é o que me leva a lutar por esta empresa (afiliativa);  

• e) Apesar dos esforços que já realizei, não vejo oportunidade para mim nesta 

empresa (Falta de recompensas e oportunidades);  

• f) Farei sempre o possível em meu trabalho para me manter neste emprego. 

(linha consistente de atividades);  

• g) Não deixaria este emprego agora devido à falta de oportunidades de 

trabalho (escassez de alternativas). 

O Quadro 2 descreve os fatores extraídos, indica o número dos itens que os 

integram e apresenta os índices de precisão (alfa) encontrados.  
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Denomições Definições itens Índices 

de 
precisão 

Obrigação em 
permanecer 

Crença de que tem uma obrigação em 
permanecer; de que se sentiria culpado em 
deixar ; de que não seria certo deixar; e de que 
tem uma obrigação moral com as pessoas da 
organização. 

1, 2, 3, 4 0,87 

Afetiva Crença e identificação com a filosofia, os 
valores e os objetivos organizacionais. 

5, 6, 7, 8, 0,84 

Afiliativa Crença que é reconhecido pelos colegas como 
membro do grupo e da organização. 

9, 10, 11, 12 0,80 

Escassez de 
alternativas 

Crença de que possui poucas alternativas de 
trabalho se deixar a organização. 

13, 14, 15,16 0,73 

Obrigação pelo 
desempenho 

Crença de que deve se esforçar em benefício 
da organização e que deve buscar cumprir 
suas tarefas e atingir os objetivos 
organizacionais.  

17, 18, 19, 20 0,77 

Linha consistente de 
atividade 

Crença de que deve manter certas atitudes e 
regras da organização com o objetivo de se 
manter na organização. 

21, 22, 23, 24 0,65 

Falta de recompensas 
e oportunidades 

Crença de que o esforço extra em benefício da 
organização deve ser recompensado e de que 
a organização deve lhe dar mais 
oportunidades. 

25, 26, 27, 28 O,59 

 
Quadro 2: Denominações, definições, itens integrantes e índices de precisão (alfa) dos sete fatores da EBACO. 
Fonte: Bastos et al. (2008, p. 63). 

 
Também foram levantados dados demográficos dos sujeitos da pesquisa, 

referentes a sexo, idade, escolaridade, tempo de serviço no órgão, cargo, exercício 

de função ou cargo comissionado. Ao final do instrumento os colaboradores 

dispunham de um espaço disponível para fazer observações que julgarem 

pertinentes.  

3.5 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

Os questionários foram aplicados pessoalmente pelo pesquisador, com prévia 

autorização da direção do órgão, e respondidos individualmente. O pesquisador 

marcou um dia para recolher os questionários respondidos, dando aos participantes 

um tempo razoável para que pudessem responder com tranqüilidade, sem que 

atrapalhasse suas atividades laborais. Foi explicada aos participantes a importância 

da sua colaboração para o estudo, bem como garantida a confidencialidade das 
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informações coletadas. Além disso, foi firmado compromisso em relação ao 

conhecimento do resultado do trabalho quando o mesmo for concluído.  

A avaliação do comprometimento organizacional deve ser aplicada 

individualmente, porém seus dados devem ser interpretados conjuntamente, haja 

vista a literatura revelar que grande parte do comprometimento no trabalho é função 

de variáveis organizacionais. Assim, foi calculada a média da percepção dos 

servidores em cada item da escala. O valor encontrado foi multiplicado pelo peso de 

cada item, pois alguns itens possuem um coeficiente de correlação maior com a 

base do que os outros, conforme as orientações propostas por Bastos et al. (2008). 

Os valores de cada peso estão apresentados no Quadro 3. 

 
Base: Afetiva Pesos 
Desde que me juntei a esta organização, meus valores pessoais e os da 
organização têm se tornado mais similares. 

0,74 

A razão de eu preferir esta organização em relação as outras é por causa do que 
ela simboliza. 

0,76 

Eu me identifico com a filosofia desta organização. 0,80 
Eu acredito nos valores e objetivos desta organização. 0,78 
Base: Obrigação em permanecer  Pesos 
Eu não deixaria minha organização agora porque eu tenho uma obrigação moral 
com as pessoas daqui. 

0,78 

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

0,79 

Eu me sentiria culpado se deixasse minha organização agora. 0,82 
Acredito que não seria certo deixar minha organização por que tenho uma obrigação 
moral em permanecer aqui. 

0,85 

Base: Obrigação pelo desempenho Pesos 
Todo empregado deve buscar atingir os objetivos da empresa. 0,65 
Eu tenho obrigação em desempenhar bem minha função na empresa. 0,81 
O bom empregado deve se esforçar para que a empresa tenha os melhores 
resultados possíveis. 

0,81 

O empregado tem a obrigação de sempre cumprir suas tarefas. 0,70 
Base: Afiliativa Pesos 
Nesta empresa, eu sinto que faço parte do grupo. 0,72 
Sou reconhecido por todos na empresa como um membro do grupo. 0,82 
Sinto que meus colegas me consideram como membro da equipe de trabalho. 0,76 
Fazer parte do grupo é o que me leva a lutar por esta empresa. 0,68 
Base: Falta de recompensas e oportunidades Pesos 
Se eu já não tivesse dado tanto de mim nesta organização, eu poderia considerar 
trabalhar em outro lugar. 

0,45 

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

0,77 

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

0,72 

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

0,60 

Base: Linha consistente de atividade Pesos 
Procuro não transgredir as regras aqui, pois assim sempre manterei meu emprego. 0,69 
Na situação atual, ficar com minha organização é na realidade uma necessidade 
tanto quanto um desejo. 

0,58 
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Para conseguir ser recompensado aqui é necessário expressar a atitude certa. 0,71 
Farei sempre o possível em meu trabalho para me manter neste emprego. 0,65 
Base: Escassez de alternativas Pesos 
Se eu decidisse deixar minha organização agora, minha vida ficaria bastante 
desestruturada. 

0,59 

Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse esta organização. 0,77 
Uma das conseqüências negativas de deixar esta organização seria a escassez de 
alternativas imediatas de trabalho 

0,84 

Não deixaria este emprego agora devido à falta de oportunidades de trabalho. 0,78 
 
Quadro 3: Pesos dos indicadores da EBACO 
Fonte: Medeiros et al. (2008, p. 64-66). 

 

Posto isso, foi somado o resultado dos quatro indicadores multiplicados por 

seus respectivos pesos para avaliar cada base. Foi avaliado, então, como o órgão 

se encontra em relação a cada uma das bases do comprometimento, a partir dos 

níveis que se encontram no Quadro 4. 

 
Base: Afetiva 
Resultado encontrado Interpretação do resultado 
Abaixo de 5,87 Baixo comprometimento  
Entre 5,87 e 11,21 Comprometimento abaixo da média 
Entre 11,21 e 16,55 Comprometimento acima da média 
Maior que 16,55 Alto comprometimento 
Base: Obrigação em permanecer 
Resultado encontrado Interpretação do resultado 
Abaixo de 10.62 Baixo comprometimento  
Entre 10,62 e 14,69 Comprometimento abaixo da média 
Entre 14,69 e 18,75 Comprometimento acima da média 
Maior que 18,75 Alto comprometimento 
Base: Obrigação pelo desempenho 
Resultado encontrado Interpretação do resultado 
Abaixo de 3,60 Baixo comprometimento  
Entre 3,60 e 8,38 Comprometimento abaixo da média 
Entre 8,38 e 13,34 Comprometimento acima da média 
Maior que 13,34 Alto comprometimento 
Base: Afiliativa 
Resultado encontrado Interpretação do resultado 
Abaixo de 14,77 Baixo comprometimento  
Entre 14,77 e 16,82 Comprometimento abaixo da média 
Entre 16,82 e 17,88 Comprometimento acima da média 
Maior que 17,88 Alto comprometimento 
Base: Falta de recompensas e oportunidades 
Resultado encontrado Interpretação do resultado 
Abaixo de 4,36 Baixo comprometimento  
Entre 4,36 e 8,78 Comprometimento abaixo da média 
Entre 8,78 e 13,20 Comprometimento acima da média 
Maior que 13,20 Alto comprometimento 
Base: Linha consistente de atividade 
Resultado encontrado Interpretação do resultado 
Abaixo de 8,52 Baixo comprometimento  
Entre 8,52 e 12,13 Comprometimento abaixo da média 
Entre 12,13 e 15,63 Comprometimento acima da média 
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Maior que 15,63 Alto comprometimento 
Base: Escassez de alternativas 
Resultado encontrado Interpretação do resultado 
Abaixo de 11,46 Baixo comprometimento  
Entre 11,46 e 14,78 Comprometimento abaixo da média 
Entre 14,78 e 17,85 Comprometimento acima da média 
Maior que 17,85 Alto comprometimento 
 
Quadro 4: Avaliação de cada base do comprometimento organizacional 
Fonte: Bastos et al. (2008, p. 66-68). 
 

 
Vale ressaltar que as bases afetiva, afiliativa, obrigação em permanecer e 

obrigação pelo desempenho possuem relação diretamente proporcional ao 

desempenho do órgão, enquanto que nas bases instrumentais (escassez de 

alternativas, linha consistente de atividade e falta de recompensas e oportunidades) 

a relação é inversa (BASTOS et al., 2008). 

A análise estatística dos dados foi realizada por meio do aplicativo Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), versão 17.0. Através deste software foi 

calculada a média ponderada de cada base da Escala de Bases do 

Comprometimento Organizacional (EBACO). Foram também calculadas freqüências, 

percentuais, médias  e elaborados gráficos das variáveis demográficas. 

Finalmente, foram realizadas correlações de Pearson entre as bases que 

compõem a Escala de Bases do Comprometimento Organizacional (EBACO) e as 

variáveis demográficas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa, 

retratando a população, a percepção dos servidores em relação às diferentes bases 

do comprometimento, e as correlações que se mostraram significativas entre as 

bases do comprometimento e as variáveis demográficas. 

4.1 Caracterização da amostra 

Como já fora relatado anteriormente, a organização possuía um total de 221 

servidores efetivos, os quais estão divididos entre técnicos e analistas. Desse total, 

109 servidores responderam ao instrumento de pesquisa. Vale destacar que no 

período em que foram aplicados os questionários, os servidores do judiciário federal 

estavam em greve, fato que influenciou significativamente no número de 

participantes da pesquisa. A Tabela 2 mostra a lotação atual do Fórum estudado e 

seus respectivos setores, bem como o número dos participantes da pesquisa. 

 
Tabela 2 – Composição do Fórum de Samambaia, lotação atual e participantes da pesquisa. 
Setor Lotação atual Participantes da pesquisa 
Tribunal do Júri 10 10 
1ª Vara de Família e de órfãos e sucessões 12 8 
2ª Vara de Família e de órfãos e sucessões 11 4 
1º Vara Criminal  8 3 
2ª Vara Criminal 10 6 
1ª Vara Cível 13 5 
2ª Vara Cível 11 8 
1º Juizado Especial de Competência geral 12 5 
2º Juizado Especial de Competência geral 11 7 
3º Juizado Especial de Competência geral 11 0 
Posto de Redução a termo do Juizado 2 2 
Conciliação Juizado 1 1 
2ª Vara da Infância e Juventude 10 1 
Justiça comunitária 4 4 
Oficiais de Justiça 47 11 
Núcleo de Segurança e Transporte 15 6 
SECOM 2 2 
Posto de Serviço de Arquivo intermediário  3 3 
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Posto de Apoio Judiciário da Corregedoria 2 2 
Depósito Público 1 1 
Posto de Serviço Predial 5 3 
Telefonia 2 2 
Posto de serviço de saúde 6 3 
Posto de Distribuição de Mandados 4 4 
Distribuição 4 4 
Contadoria 4 4 
Total 221 109 
 

Dos 109 servidores que participaram do estudo, 56,8% são do sexo 

masculino e 43,2% do sexo feminino. Há uma predominância de técnicos judiciários 

no órgão, estes correspondem a quase 3/4 (74,8%) do total dos respondentes. 

Quanto à idade dos participantes, conforme a Figura 3, verifica-se que quase 

a metade (43,2 %) situavam-se na faixa etária dos 31 a 40 anos de idade. Em 

relação à escolaridade, conforme a Figura 4, a grande maioria possui curso superior 

(67 %), porém vale destacar que nenhum dos entrevistados tinha o título de 

doutorado. 

 
Figura 3: Distribuição dos sujeitos de acordo com a idade 
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Figura 4: Distribuição dos sujeitos de acordo com a escolaridade  
 

 

No que diz respeito ao tempo de serviço no órgão, mais de um terço dos 

participantes (36,9 %) possuía até três anos de serviço. Tal dado pode ser explicado 

devido à nova Lei de Organização Judiciária do DF, Lei nº 11.697/2008, a qual 

pretende ampliar a área de atuação do judiciário no Distrito Federal com a criação 

de novas Varas nas circunscrições judiciais, bem como suprir os déficits de 

servidores, provocando conseqüentemente novas nomeações. Já foram nomeados 

mais de 2.000 servidores no último concurso para ingresso no TJDFT, explicando o 

número expressivo de sujeitos com até 3 anos de serviço. A Figura 5 mostra a 

distribuição em relação a esta variável. 
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Figura 5: Distribuição dos sujeitos de acordo com o tempo de serviço no órgão  

 

No fórum estudado não existe as Funções Comissionadas FC-2, FC-4, e os 

Cargos Comissionados CJ-1 e CJ-2. Mais da metade dos respondentes (64%) não 

possuía função comissionada, o que é perfeitamente explicado por este extrato ser a 

base da organização. A Figura 6 mostra a distribuição em relação a esta variável.  

 
Figura 6: Distribuição dos sujeitos de acordo com a função ou cargo comissionado  
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4.2 Percepção dos servidores em relação às diferentes bases do 
comprometimento organizacional 

De acordo com a classificação proposta por Bastos et al. (2008), constante no 

Quadro 4, é possível avaliar como a organização se encontra em relação a cada 

uma das bases do comprometimento organizacional. Para isso, após a análise dos 

dados, para melhor compreensão e visualização dos resultados, foram criadas 

tabelas para as bases que se relacionam diretamente ao desempenho 

organizacional e para as bases que se relacionam inversamente. 
 
Tabela 3 (desejável ALTO comprometimento) – Escores dos fatores representativos das bases 
e respectivas interpretação dos indicadores 
 
 
Bases Coeficiente Interpretação 

Base afetiva  13,34 Comprometimento acima da média 

Base afiliativa 14,38 Baixo comprometimento 

Base Obrigação em permanecer 8,02 Baixo comprometimento 

Base Obrigação pelo desempenho 16,76 Alto comprometimento 

 
De acordo com a Tabela 3, as bases afetiva e obrigação pelo desempenho 

apresentaram, respectivamente, comprometimento acima da média (13,34) e alto 

comprometimento (16,76), compatível com o  que é recomendável, já que de acordo 

com Bastos et al. (2008) estas bases possuem relação diretamente proporcional ao 

desempenho da organização.  

A partir dos resultados encontrados, e da literatura que discorre sobre o 

tema, percebe-se que os servidores do órgão tendem a se identificar com os 

objetivos e valores da organização, exercem esforço extra e expressam sentimento 

de lealdade. Assim sendo, espera-se que colaboradores comprometidos 

afetivamente tenham um vinculo emocional com a organização empregadora 

(BASTOS; BRANDÃO; PINHO, 1997). 

Os servidores, em relação à base obrigação pelo desempenho, estão 

altamente comprometidos. Empregados comprometidos nessa base têm um dever, 

obrigação para trabalhar em prol do órgão (BASTOS; BRANDÃO; PINHO, 1997). De 

acordo com Wiener (1982 apud BASTOS, 1993) o comprometimento normativo está 

centrado nos controles normativos por parte da organização, tais como normas e 

 



 
 

41

regulamentos. Por serem servidores públicos, o que regulamenta suas ações são as 

leis e a Constituição Federal. A Carta Magna relata que a administração pública 

obedecerá a diversos princípios, dentre eles a eficiência (BRASIL, 1988).  

A Lei 8.112/90, que regulamenta o regime jurídico dos servidores públicos 

civis da União, no seu artigo 116, inciso III, traz expresso que são deveres dos 

servidores observar as normas e regulamentos legais. Ao entrar em exercício, o 

servidor nomeado fica sujeito a estágio probatório, pelo período de dois anos, 

durante o qual o seu desempenho e conduta serão objetos de avaliação, sendo 

observado, dentre outros fatores, a sua produtividade. Citada lei traz, ainda, que o 

servidor deve atender com presteza, cumprir as ordens superiores, bem como a 

proibição em proceder de forma desidiosa (BRASIL, 1990). 

Em contrapartida, os resultados mostram que os respondentes demonstram 

baixo comprometimento em relação às bases afiliativa (14,38%) e obrigação em 

permanecer (8,02%). 

O fator afiliativo denota um sentimento de fazer parte, a crença de que é 

reconhecido pelos colegas como membro da organização (MEDEIROS; ENDERS, 

1998). Segundo Gouldner (1960 apud MEDEIROS et al., 2003a) uma das 

dimensões do comprometimento é a integração, que é o grau em que o individuo é 

ativo e se sente parte. Apesar dos servidores se identificarem com os objetivos e 

valores do órgão (apresentam comprometimento afetivo acima da média), eles não 

se sentem membros do mesmo. Tal dado é bastante curioso, e pode servir de alerta 

para a organização, a fim de adotar novas ações de socialização e rever as políticas 

de integração dos servidores. Segundo Bastos et al. (2008), servidores 

comprometidos afiliativamente obtêm um desempenho maior, logo seria interessante 

o órgão atentar a esse problema, a fim de melhorar não apenas o seu desempenho, 

mas também o ambiente laboral do colaborador. 

O colaborador comprometido na base obrigação em permanecer, como o 

nome sugere, tem crença de que tem uma obrigação em permanecer; de que se 

sentiria culpado e/ou não seria certo deixá-la; de que tem uma obrigação moral com 

as pessoas do órgão (BASTOS et al., 2008). Em relação a esta base, o resultado 

obtido (8,02) foi bem abaixo do limite caracterizado para “baixo comprometimento” 

(10,62). Constatou-se que os servidores com menor escolaridade, bem como os 

técnicos judiciários, são mais comprometidos com esta base, o que será discutido 
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detalhadamente em momento oportuno. Referida base, assim como a base afiliativa, 

apresentaram resultados preocupantes, podendo ser um alerta para o órgão 

melhorar suas políticas de gestão de pessoas.  
 
Tabela 4 (desejável BAIXO comprometimento) – Escores dos fatores representativos das 
bases e respectivas interpretação dos indicadores 
 
Bases Coeficiente Interpretação 

Escassez de alternativas 10,7 Baixo comprometimento 

Linhas consistentes de atividades 11,37 Comprometimento abaixo da média

Falta de recompensas e oportunidades 5,86 Comprometimento abaixo da média

 
De acordo com a Tabela 4, As bases escassez de alternativas, linhas 

consistentes de atividades e falta de recompensas e oportunidades, apresentaram, 

respectivamente, baixo comprometimento (10,7) e comprometimento abaixo da 

média (11,37 e 5,86), obtendo resultados favoráveis ao desempenho organizacional. 

Em relação às bases instrumentais, os participantes não têm a crença de 

que possuem poucas alternativas de trabalho se deixarem o órgão, de que devem 

manter linhas consistentes de atividades para se manter no emprego, e de que o 

esforço extra em benefício da organização deve ser recompensado.  

Percebe-se que o servidor exerce esforço extra em prol do órgão, não 

porque deve ganhar algum benefício em troca, e sim porque está comprometido nas 

bases afetiva e obrigação pelo desempenho. Ele se identifica com os objetivos e 

valores desta, têm um dever, obrigação para trabalhar em prol do órgão. A 

Correlação de Pearson entre as bases falta de recompensa e oportunidades, e as 

bases afetiva e obrigação pelo desempenho, demonstram claramente isso, já que 

teve como resultado -0,293 e -0,400, respectivamente.  

O funcionário também não tem a crença de que possui poucas alternativas de 

trabalho. Tal dado pode ser perfeitamente explicado por Brasília ser considerada a 

capital dos concursos públicos. A cada ano surgem diversos processos de seleção 

para ingresso neste setor, não ficando o empregado vinculado ao órgão em que está 

trabalhando devido à escassez de alternativas. 
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4.3 Correlações de Pearson entre os escores dos fatores 
representativos das bases do comprometimento e as variáveis 
demográficas 

Buscando atender a um dos objetivos propostos por este trabalho, foram feitas 

correlações entre as sete bases (afetiva, afiliativa, obrigação em permanecer, 

obrigação pelo desempenho, escassez de alternativas, linha consistente de 

atividade, e falta de recompensas e oportunidades) e as variáveis demográficas 

(sexo, idade, escolaridade, tempo de serviço no órgão, cargo, e exercício de função 

ou cargo comissionado). 

As correlações entre as variáveis sexo e exercício de função ou cargo 

comissionado não se mostraram significativas com nenhuma base. Em 

contrapartida, as variáveis idade e tempo de serviço no órgão estão inversamente 

correlacionadas com a base afetiva. Constatou-se que os mais jovens e/ou com 

menor tempo de serviço tendem a apresentar maior comprometimento em relação a 

esta base. A correlação e o nível de significância da variável idade com a base 

afetiva apresentaram como resultados r = -0,206 e p = 0,03. Já os resultados da 

variável tempo de serviço são r = -0,25 e p = 0,008. Segundo Tamayo et al. (2001), a 

correlação tempo de serviço e comprometimento afetivo é positiva. Para os autores, 

os anos passados numa organização  contribuem para construir um vínculo afetivo 

com esta. Isso se dá devido a fatores como o tempo de trabalho investido na 

empresa, o conhecimento aprofundado da mesma e os vínculos sociais 

desenvolvidos na organização. Uma possível explicação para o resultado 

encontrado nos servidores lotados no Fórum de Samambaia pode ser  porque estes 

absorvem mais facilmente os objetivos e valores da organização e têm maior 

flexibilidade para se adaptarem a novas culturas.  

Apesar dos servidores apresentarem baixo comprometimento com a base 

obrigação em permanecer, esta se correlacionou significativamente com as variáveis 

escolaridade e cargo. A correlação e o nível de significância da variável escolaridade 

com a base obrigação em permanecer apresentaram como resultados r = -0,343 e p 

= 0,0001. Já os resultados com a variável cargo são r = -0,204 e p = 0,032. Logo, 

quanto menor a escolaridade maior o comprometimento em relação à base 

obrigação em permanecer, bem como os técnicos são mais comprometidos em 

relação a esta base do que os analistas. Os resultados foram congruentes com a 
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pesquisa de Bastos (1994), a qual relata que quanto maior o nível educacional 

menor tende a ser o comprometimento, indo mais além, ressaltando que é menor o 

nível de comprometimento dos profissionais de nível superior com a organização 

quando eles trabalham em instituições públicas. Uma possível explicação se deve 

ao fato de que quanto maior o nível educacional maiores são as possibilidades de 

empregos, provocando uma menor obrigação em permanecer na empresa e, ainda, 

há a crença de que quanto maior a instrução do colaborador maior será as suas 

exigências. Vale destacar que a correlação entre a base obrigação em permanecer e 

a base escassez de alternativas se mostraram significativas, apresentando como 

resultados r = 0,361 e p = 0,0001, ou seja, quanto maior o comprometimento com a 

base obrigação em permanecer maior o comprometimento na base escassez de 

alternativas, corroborando a explicação dada.  

Os servidores em relação à base falta de recompensas e oportunidade, apesar 

de terem apresentado comprometimento abaixo da média, a correlação desta base 

se mostrou significativa com a variável tempo de serviço no órgão. Ao contrário das 

outras correlações, esta se apresenta positiva. Logo os sujeitos com maior tempo de 

serviço tendem a apresentar maior comprometimento em relação a esta base. Os 

funcionários com mais “tempo de casa” tendem a ter a crença de que o esforço extra 

em benefício da organização deve ser recompensado e de que a organização deve 

lhe dar mais oportunidade. A correlação e o nível de significância têm como 

resultados r = 0,256 e p = 0,007.  

Em suma, levando em consideração apenas as correlações que se mostraram 

significativas, constatou-se que as variáveis “idade” e “tempo de serviço” 

correlacionam negativamente com a base afetiva. As variáveis “escolaridade” e 

“cargo” também se correlacionam negativamente, porém a correlação se dá com a 

base obrigação em permanecer. Por último, a variável “tempo de serviço” se 

correlacionou positivamente com a base falta de recompensas e oportunidades. 
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5  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Este trabalho cumpre uma demanda da literatura do comprometimento em 

investigar a dimensionalidade do construto. Os resultados obtidos contribuem para 

fortalecer uma perspectiva multidimensional do comprometimento organizacional. 

Verificou-se a amplitude da pesquisa sobre comprometimento no Brasil. Atento 

ao que já foi realizado nacionalmente, e com o objetivo de avançar no conhecimento 

do tema no país, o trabalho teve como idéia central descrever o fenômeno do 

comprometimento organizacional em um órgão do Poder Judiciário brasiliense, 

obtendo um mapa de como os servidores estão comprometidos com as bases 

afetiva, afiliativa, obrigação em permanecer, obrigação pelo desempenho, escassez 

de alternativas, falta de recompensas e oportunidades, e linha consistente de 

atividades.  

Antes de discorrer sobre o trabalho, é importante frisar que os participantes 

da pesquisa são servidores públicos, tendo características singulares se 

comparados com outros funcionários. Os participantes da pesquisa, antes de 

tomarem posse, passaram por um processo rigoroso de seleção. Para serem 

nomeados necessitaram comprovar sua idoneidade moral, o que foi feito através do 

“nada consta” e outras certidões. São regidos por leis e normas, respondendo na 

esfera administrativa, cível e penal. Citadas características podem ser determinantes 

nos resultados obtidos.  

Outro fator que pode influenciar nos resultados foi a implementação da nova 

Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, pois através desta centenas  de 

servidores tomaram posse no último processo de seleção para ingresso no Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Tal dado é perfeitamente 

observado na composição dos respondentes da pesquisa. 

Segundo Meyer, Allen e Smith (1993 apud MEDEIROS; ENDERS, 1998) 

existe correlação positiva entre comprometimento afetivo, e em menor extensão o 

comprometimento normativo, e a performance no trabalho. Já o comprometimento 

instrumental não tem correlação ou está negativamente correlacionado com a 

performance no trabalho. Bastos et al. (2008) ratifica este pensamento, sendo que o 
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presente trabalho segue esta linha de pesquisa. Portanto, a organização estudada 

obteve todos os resultados desejados, menos em relação às bases afiliativa e 

obrigação em permanecer. Tal dado é bastante interessante, pois mostra que os 

servidores não crêem que têm uma obrigação em permanecer no órgão, e que 

apesar destes se identificarem com os objetivos e valores da organização, não se 

consideram como membro da mesma. É aconselhável que o órgão fique atento a 

isso, e procure alternativas para solucionar o problema, a fim de melhorar tanto o 

desempenho do servidor, como também proporcionar ao mesmo um ambiente de 

trabalho agradável e sociável. 

Outro dado que chamou bastante atenção foi o alto comprometimento dos 

servidores em relação à base obrigação pelo desempenho. Nenhum participante 

discordou quando foram feitas as perguntas “Eu tenho obrigação em desempenhar 

bem minha função no órgão”; e “O bom empregado deve se esforçar para que o 

órgão tenha os melhores resultados possíveis”. Percebe-se que, ao contrário do que 

muitos pensam, o servidor está ciente das leis que regulamentam o serviço público, 

têm ciência que devem exercer eficazmente suas tarefas, serem diligentes. 

Os respondentes apresentaram comprometimento abaixo da média em 

relação às bases instrumentais. Brasília tem inúmeras alternativas de empregos, em 

especial os concursos públicos. A capital federal é um pólo de concursos públicos, a 

cada ano inúmeros processos de seleção são abertos, proporcionando um leque 

amplo de alternativas para os servidores. Daí pode ser a explicação para o baixo 

comprometimento em relação à base escassez de alternativas. 

Outro dado que merece relevo foi o comprometimento abaixo da média em 

relação à base falta de recompensas e oportunidades. A partir de tal resultado, pode 

concluir que os servidores têm um bom desempenho nas suas tarefas não por que 

vão obter alguma recompensa extra, e sim por que se identificam com os valores da 

organização e/ou por conta das normas e regulamentos. 

Notou-se que a escolaridade está inversamente correlacionada com a base 

obrigação em permanecer. O mesmo aconteceu quando esta base se correlacionou 

com o cargo que o servidor ocupa, estando os técnicos mais comprometidos com 

esta base do que os analistas. Tal achado corrobora resultados de outros trabalhos 

sobre o tema (BASTOS, 1994; NAVES; COLETA, 2003; FLAUZINO; BORGES-
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ANDRADE, 2008) podendo esta correlação vir a ser sedimentada por estudos 

futuros. 

A importância que o estudo sobre o comprometimento organizacional tem 

assumido na área de Gestão de Pessoas pode ser facilmente notada pelos inúmeros 

trabalhos sobre o tema, haja vista os benefícios decorrentes tanto para a 

organização quanto para o colaborador. Outro fator que aumenta a importância do 

presente trabalho é o estudo sobre um órgão público. Logo a presente pesquisa 

pode contribuir para a evolução do conhecimento sobre citados temas, bem como 

evidencia a necessidade de estudos futuros. 

O estudo em tela possibilitou a aplicação da Escala de Bases do 

Comprometimento Organizacional (EBACO), que apesar do rigor em que esta foi 

construída, poucos trabalhos foram realizados utilizando-a. Outra contribuição do 

estudo foi mostrar as correlações que se mostraram significativas entre as bases do 

comprometimento e as variáveis demográficas, devendo estudos futuros analisar 

tais relações. 

A presente investigação pode vir a ser uma ferramenta relevante para o 

órgão estudado, sendo que este pode utilizá-la para saber como os seus servidores 

estão comprometidos e, a partir daí, adotar políticas para sanar os problemas 

encontrados, bem como aprimorar os pontos positivos. O conhecimento gerado 

poderá ser usado no delineamento de estratégias mais eficazes de integração entre 

os objetivos do órgão e objetivos dos colaboradores. 

Algumas limitações deste estudo merecem atenção. No momento da 

aplicação dos questionários os servidores do judiciário federal estavam em greve, 

fato que influenciou significativamente no número dos participantes da pesquisa, e 

pode até influenciar a forma como responderam, sendo que seria interessante 

repetir o estudo quando as atividades voltassem ao normal. 

A presente pesquisa descreve o comprometimento organizacional de 

servidores do judiciário local, porém é necessária a ampliação da quantidade e 

diversidade de organizações estudadas, para haver a identificação de um cenário 

nacional, formando um quadro mais abrangente da realidade, possibilitando 

comparações.  
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Outra limitação do estudo foi quanto à metodologia adotada. Utilizou-se a 

coleta de dados do tipo transversal, que só permite descrever a população num 

dado momento, sendo interessante novos estudos buscarem metodologias 

longitudinais, com o objetivo de entender como o fenômeno ocorre ao longo do 

tempo. 

Em suma, o trabalho em tela trata-se apenas de um estudo inicial, descritivo, 

sobre o comprometimento organizacional de servidores de um órgão do poder 

judiciário. Através deste foi possível traçar um quadro inicial de como estes 

colaboradores estão comprometidos com as bases do comprometimento 

organizacional (afetiva, afiliativa, obrigação em permanecer, obrigação pelo 

desempenho, escassez de alternativas, falta de recompensas e oportunidades, e 

linha consistente de atividades). Os resultados encontrados mostram algumas 

características da amostra, devendo novas pesquisas repetir este estudo, a fim de 

verificar se tais evidências se confirmam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

49

REFERÊNCIAS 

BASTOS, A. V. B. Comprometimento organizacional: um balanço dos resultados e 
desafios que cercam essa tradição de pesquisa. Revista de Administração de 
Empresas, São Paulo, v. 33, n. 2, p. 52-64, mai./jun. 1993. 
 
 
BASTOS, A.V.B. Comprometimento no trabalho: a estrutura dos vínculos do 
trabalhador com a organização, carreira e o sindicato. Brasília, 1994. Tese de 
Doutorado/Universidade de Brasília 
 
 
BASTOS, A.V.B. et al. Comprometimento organizacional. In: SIQUEIRA, M. M. M. 
(Org.). Medidas de comprometimento organizacional: ferramentas de diagnóstico 
e de gestão. Porto Alegre: Artmed, 2008, cap. 4. 
 
 
BASTOS, A. V. B.; BORGES-ANDRADE, J. E. Comprometimento com o trabalho: 
padrões em diferentes contextos organizacionais. Revista de Administração de 
Empresas, São Paulo, v. 42, n. 2, p. 31-41, abr./jun. 2002. 
 
 
BASTOS, A. V. B.; BRANDÃO, M. G. A.; PINHO, A. P. M. Comprometimento 
organizacional: uma análise do conceito expresso por servidores universitários no 
cotidiano de trabalho. Revista de Administração Contemporânea, Curitiba, v. 1, n. 
2, mai./ago. 1997. 
 
 
BRASIL. Constituição (1988). Emenda Constitucional nº 45, de 30, de dezembro 
de 2004. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso 
em: 14 de mar. de 2010. 
 
 
BRASIL. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm>. Acesso em: 16 de mar. 
de 2010. 
 
 
CANÇADO, V. L. et al. Comprometimento organizacional e práticas de gestão de 
recursos humanos: o caso da empresa xsa. Revista de Administração Mackenzie, 
São Paulo, v. 7, n. 3, jul./set. 2006. 
 
 
FLAUZINO, D. P.; BORGES-ANDRADE, J. E. Comprometimento de servidores 
públicos e alcance de missões organizacionais. Revista de Administração Pública, 
Rio de Janeiro, v. 42, n. 2, mar/abr. 2008. 
 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm


 
 

50

 
MEDEIROS, C. A. F.; ENDERS, W. T. Validação do modelo de conceitualização de 
três componentes do comprometimento organizacional. Revista de Administração 
Contemporânea, Curitiba, v. 2, n. 3, set./dez. 1998. 
 
 
MEDEIROS, C. A. F. et al. Comprometimento organizacional: o estado da arte da 
pesquisa no Brasil. Revista de Administração Contemporânea, Curitiba, v.7, n. 4, 
out./dez. 2003a. 
 
 
MEDEIROS, C. A. F et al. Comprometimento organizacional: um estudo exploratório 
de seus múltiplos componentes. In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 27., 
2003, Atibaia-SP. Anais... Atibaia-SP, 2003b. 1 CD-ROM.  
 
 
MORAES, A. Organização dos poderes e do Ministério Público. In: ______.Direito 
constitucional. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
 
 
NAVES, E. M. R., COLETA, M.F.D. Cultura e comprometimento organizacional em 
empresas hoteleiras. Revista de Administração Contemporânea, v. 7, edição 
especial, p. 205-222, 2003. 
 
 
PAULO, V.; ALEXANDRINO, M. Poder Judiciário. In: ______.Direito constitucional 
descomplicado. 2. ed. Niterói: Impetus, 2008. 
 
 
ROBBINS, S. P. Comportamento Organizacional. 11. ed. São Paulo: Pearson, 
2005.  
 
 
SÁ, M. A. D.; LEMOINE, C. O estilo de liderança como fator de comprometimento na 
empresa. In: ENANPAD 98, Foz do Iguaçu, Anais... do 22º Encontro da ANPAD – 
CD-ROM, 1998. 
 
 
TAMAYO, A. et al. Prioridades axiológicas e Comprometimento Organizacional. 
Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, v.17, n.1, jan./abr. 2001. 
 
 
TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Planejamento 
Estratégico, 2010. Disponível em: 
<http://intranet2.tjdft.jus.br/institucional/planejamento-estrategico>. Acesso em: 23 
mar. 2010.  
 
 

 



 
 

51

VERGARA, S.C. Começando a definir a metodologia. In: _____. Projetos e 
relatórios de pesquisa em administração. 3ed. São Paulo: Atlas, 2000, cap. 4, p. 
46-53.  
 

 



 
 

52

 

APÊNDICES 

Anexo A – Questionário 

                                 Universidade de Brasília - UnB 
                                 Faculdade de Economia, Administração,  
                                 Contabilidade e Ciência da Informação e  
                                 Documentação (FACE) 
                                 Departamento de Administração 

 

 
 

 
 

 

 

Questionário de pesquisa – comprometimento 
organizacional 

 
Prezado(a) Colega(a), 

 
A presente pesquisa visa subsidiar minha monografia de conclusão do curso de Administração de 

Empresas na Universidade de Brasília, e tem por objetivo mensurar as bases do comprometimento 
organizacional expresso pelos servidores de um órgão do poder judiciário. 

 
Por gentileza, RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES, escolhendo a alternativa que melhor 

corresponda a sua percepção sobre os diversos aspectos do seu trabalho. Lembre-se de que não 
existem respostas certas, o que importa é sua opinião 

Saliento que as informações aqui prestadas serão analisadas de forma agregada e sem a 
identificação dos participantes, garantindo assim o sigilo e o anonimato dos mesmos. 

 
Obrigada por dedicar parte do seu tempo à minha pesquisa. Estarei à disposição para quaisquer 

esclarecimentos. Caso o(a) Sr.(a) deseje conhecer os resultados desse trabalho, enviarei cópia por e-
mail. 

 
 
 

Felipe Ramalho de Souza Santos 
Tel: (61) 8589-7308 ou (61) 3964-0051 

felipersantos88@gmail.com 
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SEGUNDA PARTE 

 
 
 
Responda cada item utilizando um dos códigos seguintes:  
 

1 2 3 4 5 6 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

muito 
Discordo 

pouco  
Concordo 

pouco 
Concordo 

muito 
Concordo 
totalmente

  
No espaço ao lado de cada afirmativa sobre seu ambiente de trabalho nesta organização, 
marque com um X o número que melhor corresponda à sua percepção, conforme os critérios 
acima definidos. Escolha apenas uma resposta para cada item e, por gentileza,  responda a 
todos os itens. 
 

Escala de Bases do Comprometimento Organizacional (EBACO)¹ 
 
1. Desde que me juntei a esta organização, meus valores 
pessoais e os da organização têm se tornado mais 
similares. 

 

1 2 3 4 5 6 
      

 

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

1 2 3 4 5 6 
      

 

3. Eu me identifico com a filosofia desta organização. 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 
      

 

4. Eu acredito nos valores e objetivos desta organização. 
 
 

1 2 3 4 5 6 
      

 

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

1 2 3 4 5 6 
      

 

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

1 2 3 4 5 6 
      

 

PRIMEIRA PARTE 
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1 2 3 4 5 6 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
muito 

Discordo 
pouco  

Concordo 
pouco 

Concordo 
muito 

Concordo 
totalmente

 
7.  Eu me sentiria culpado se deixasse minha 
organização agora. 
 
 

1 2 3 4 5 6 
      

 

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

1 2 3 4 5 6 
      

 

9. Todo empregado deve buscar atingir os objetivos da 
empresa. 
 
 

1 2 3 4 5 6 
      

 

10. Eu tenho obrigação em desempenhar bem minha 
função no órgão. 
 
 

1 2 3 4 5 6 
      

 

11. O bom empregado deve se esforçar para que o 
órgão tenha os melhores resultados possíveis. 
 
 

1 2 3 4 5 6 
      

 

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

1 2 3 4 5 6 
      

 

13. Neste órgão, eu sinto que faço parte do grupo. 
 
 

1 2 3 4 5 6 
      

 

14. Sou reconhecido por todos no órgão como um 
membro do grupo. 

 

1 2 3 4 5 6 
      

 

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

1 2 3 4 5 6 
      

 

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

1 2 3 4 5 6 
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1 2 3 4 5 6 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
muito 

Discordo 
pouco  

Concordo 
pouco 

Concordo 
muito 

Concordo 
totalmente

 

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

 

1 2 3 4 5 6 
      

 

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

 

1 2 3 4 5 6 
      

 

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

1 2 3 4 5 6 
      

 

20. Apesar dos esforços que já realizei, não vejo 
oportunidades para mim neste órgão. 
 

1 2 3 4 5 6 
      

 

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

1 2 3 4 5 6 
      

 

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

1 2 3 4 5 6 
      

 

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

1 2 3 4 5 6 
      

 

24. Farei sempre o possível em meu trabalho para me 
manter neste emprego.. 

 
 

1 2 3 4 5 6 
      

 

25. Se eu decidisse deixar minha organização agora, 
minha vida ficaria bastante desestruturada. 
 

1 2 3 4 5 6 
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1 2 3 4 5 6 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
muito 

Discordo 
pouco  

Concordo 
pouco 

Concordo 
muito 

Concordo 
totalmente

 
 
26. Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse 

esta organização. 
 
 

1 2 3 4 5 6  
       

 

27. Uma das conseqüências negativas de deixar esta 
organização seria a escassez de alternativas 
imediatas de trabalho. 

 

1 2 3 4 5 6 
      

 

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

 
 

1 2 3 4 5 6 
      

 

¹ Escala construída por Medeiros (2003) e revalidada por Bastos et al. (2008). 
 
 

 
Para finalizar, solicito-lhe a gentileza de responder aos seguintes itens: 
 
 
1 - Sexo: 
  
(  ) Masculino                                                              (  ) Feminino 
 
 
 
 
 
 2 - Idade: 
 
(   ) 18 a 25 anos       (   ) 36 a 40 anos                    (   ) acima de 50 anos 
(   ) 26 a 30 anos       (   ) 41 a 45 anos 
(   ) 31 a 35 anos       (   ) 46 a 50 anos                                                                
  
  
 
3 - Escolaridade 
 
(   ) 2º grau completo                                    (   )  Mestrado  (   ) Superior incompleto                    (   ) Doutorado 
(   ) Superior completo      
 
4 – Tempo de serviço no órgão 
 
(   ) até 3 anos              (   ) acima de 10 até 15 anos           
(   ) acima de 3 até 5 anos                    (   ) acima de 15 até 20 anos  
(   ) acima de 5 até 10 anos                  (   ) acima de 20 anos 
 
 
5 – Cargo: 
 
(   ) Técnico Judiciário                           (   ) Analista Judiciário 
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6- Função ou Cargo comissionado 
 
(   ) Sem função  (   ) FC - 5                  
(   ) FC - 1   (   ) CJ - 1 
(   ) FC - 2   (   ) CJ - 2                                     
(   ) FC - 3   (   ) CJ - 3 
(   ) FC - 4 
 
Utilize esse espaço para fazer alguma observação, se desejar: 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 
 
 
 

Verifique, por favor, se todos os itens foram respondidos. 
 

Obrigada pela sua valiosa colaboração! 
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