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RESUMO 

O presente estudo buscou verificar, empiricamente, relação entre os construtos 
Comprometimento Organizacional e o Desempenho individual no Trabalho dos 
funcionários da empresa Next Academy. Comprometimento organizacional e 
Desempenho Humano no Trabalho são duas variáveis que carecem de novos 
achados sobre suas correlações, para que cada vez mais gestores possam ter esta 
relação como base para a construção de estratégias e práticas gerenciais de gestão 
de pessoas. Portanto, como justificativa prática, o estudo buscou gerar novos 
resultados e insumos para que gestores possam embasar a criação de práticas de 
Recursos Humanos. A Next Academy é uma empresa voltada para o intercâmbio 
esportivo, onde faz com que jogadores de futebol conquistem bolsas de estudo 
esportivas para faculdades nos Estados Unidos. Para o alcance dos resultados, 
utilizou-se uma abordagem quantitativa e descritiva. A pesquisa constituiu em uma 
aplicação de dois questionários, a Escala de Bases de Comprometimento 
Organizacional (EBACO) e a Escala de Desempenho Humano no trabalho, ambos em 
escala Likert de 5 pontos. Realizou-se a pesquisa em toda a organização e contou-se 
com uma amostra de 22 indivíduos de uma população de 24 funcionários. Os dados 
foram analisados por meio da estatística descritiva e análise correlacional utilizando-
se o coeficiente de correlação linear rho Spearman. A Escala de Comprometimento 
Organizacional é composta por 6 fatores, onde a dimensão normativa Obrigação pelo 
Desempenho apresentou a maior média e a dimensão Poucas Alternativas a menor. 
Já na escala de Desempenho, que possui 4 fatores, a maior média foi do fator 
Regulação do Desempenho e a menor é Grau de Esforço e Conhecimento da Tarefa. 
O resultado das correlações mostrou forte relação entre os fatores do 
comprometimento Obrigação em Permanecer e Sentimento de Fazer parte com o fator 
Execução, Monitoramento e Revisão de Desempenho. Os resultados encontrados 
pelo estudo permitem que os gestores possam identificar quais são os fatores do 
comprometimento que estão mais relacionados com o desempenho dos 
colaboradores, e assim, traçar novas diretrizes na busca de potencializar os 
resultados. Os resultados do estudo não podem ser generalizados, pois analisam uma 
organização específica, porém ao final sugere-se uma agenda de pesquisa para 
investigações futuras, visando o aprofundamento e ampliação dos resultados.  
 
Palavras-chave: Comprometimento Organizacional.  Desempenho no 
Trabalho. Pequenas Empresas. Comportamento Organizacional. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este Capítulo tem como objetivo situar os leitores sobre o que se espera desta 

pesquisa. Serão apresentados a contextualização e o problema de pesquisa, além 

dos objetivos gerais e específicos além da justificativa pela escolha do tema a ser 

abordado. 

 

 

1.1 Contextualização 

 

O mundo organizacional também tem sido marcado por significativas transformações. 

Segundo Dessler (2003), a globalização da economia, a crescente inovação 

tecnológica, o aumento da competitividade e o rápido desenvolvimento de tecnologias 

de informação são características desse cenário que acarretaram mudanças nas 

organizações. Entre essas mudanças, pode-se citar transformações radicais do 

processo de trabalho, intensa terceirização de tarefas, mudanças da cultura 

organizacional, processos de reengenharia e downsizing, dentre outras. Dessa forma, 

aperfeiçoamento e busca por vantagens competitivas são as palavras chaves para as 

organizações atenderem as necessidades de um mercado tão exigente (MACHADO, 

2013).  

Nesse ambiente extremamente competitivo, a área de Recursos Humanos surge 

como um setor estratégico para a reformulação e desenvolvimento das organizações 

(LOTTA, 2002), ou seja, a gestão de pessoas dentro das organizações vem 

recebendo maior atenção e passa a ser entendida como uma forma de se obter 

vantagem competitiva. Segundo a revisão realizada por Ferris, Hochwarter, Buckley, 

Harrell-Cook e Frink (1999) sobre a teoria, pesquisa e prática em Gestão de Recursos 

Humanos (GRH) indicou que a GRH tem evoluído, em grande medida, de uma função 

de manutenção, com pouco impacto financeiro, para uma fonte da vantagem 

competitiva sustentável das organizações. A força de trabalho propicia para as 

organizações seu verdadeiro poder competitivo (DESSLER, 2003) e as empresas 

necessitam estar sempre atentas à criação de ações que valorizem seus 
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colaboradores e propiciem condições para seu melhor desempenho e 

desenvolvimento profissional (PASCHOAL; TAMAYO, 2008).  

Na busca por vantagem competitiva, as organizações passaram a preocupar-se com 

o comprometimento dos seus funcionários. Vários estudos indicam a importância do 

comprometimento no trabalho para a obtenção de vantagem competitiva, além de 

defenderem que é possível desenvolver esse construto através de um conjunto de 

políticas e práticas organizacionais que reforcem a percepção de suporte e de 

valorização das contribuições dos indivíduos (CAVALCANTE, 2005). A questão de 

comprometer-se com uma organização envolve ações do indivíduo que buscam 

identificar-se com ela e o desejo de se manter como membro, em direção à satisfação 

de seus próprios interesses e alcance de metas organizacionais (FLAUZINO; 

BORGES-ANDRADE, 2008). Ou seja, de acordo com esses autores, para se dispor 

de um funcionário comprometido é necessário fazer com que esse se sinta valorizado 

e parceiro da empresa, que “vista a camisa” e esteja integrado dentro do processo de 

desenvolvimento organizacional. 

Com todo foco sugerido pelos estudos supracitados em relação à qualidade do 

trabalho, outro aspecto que merece melhor compreensão é o desempenho humano 

dentro do ambiente de trabalho, visto que a literatura científica existente na Psicologia 

Organizacional e da Administração preza por investigar, em sua maioria, a dimensão 

avaliativa desse construto, ou seja, a mensuração do desempenho ou a avaliação do 

mesmo (CAMPBELL; MCCLOY; OPPLER; SAGER, 1993; SONNENTAG; FRESE, 

2002). De acordo com Coelho Junior (2009) essa variável é de suma importância para 

a organização, de modo que um profundo conhecimento sobre o tema e a 

maximização dessa variável dentro das empresas podem garantir sua sobrevivência 

no mercado. 

Zanelli, Borges-Andrade e Bastos (2004) indicam que o comprometimento afetivo do 

indivíduo com a organização tende a estar associado a menores taxas de rotatividade 

e intenção de sair da empresa, portanto, as organizações terão maiores retornos caso 

seus trabalhadores estejam vinculados a ela. Desta forma, os estudos feitos pelos 

autores sugerem que o comprometimento pode estar relacionado ao próprio 

desempenho no trabalho, visto que o construto desempenho é primordial na 

construção do resultado ou retorno, assim como os autores citaram. 
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Conforme foi apresentado, comprometimento organizacional e desempenho humano 

no trabalho são alguns dos fatores que afetam o resultado das organizações, 

independentemente de serem público ou privadas, pois o envolvimento e a 

participação humana irão compor a qualidade dos serviços prestados. Desta forma, o 

presente estudo buscou responder a seguinte pergunta de pesquisa: Quais são as 

relações entre o comprometimento organizacional e o desempenho individual no 

trabalho dos funcionários da empresa Next Academy? 

 

1.2 Objetivo Geral 

Este trabalho tem como objetivo geral identificar as relações entre o comprometimento 

organizacional e o desempenho individual no trabalho dos funcionários da empresa 

Next Academy. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

Com o objetivo de permitir o alcance do objetivo geral de pesquisa proposto 

anteriormente, foram delineados os seguintes objetivos específicos: 

a) Identificar a percepção de comprometimento organizacional dos funcionários 

da Next Academy; 

b) Identificar a percepção de desempenho individual no trabalho dos funcionários 

da Next Academy; 

c) Correlacionar as percepções de comprometimento organizacional e 

desempenho individual no trabalho da Next Academy. 

  

1.4 Justificativa 

 

O comprometimento organizacional pode ser entendido como uma força intrínseca 

que une os colaboradores, permitindo que trabalhem como uma equipe em prol da 

concretização dos objetivos da organização (RODRIGUES; QUEIRÓS; PIRES, 2016). 

Para Fragoso (2009), comprometimento é a capacidade humana que, quando bem 

desenvolvida dentro das organizações, permite à empresa criar, inovar, competir 
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estrategicamente e, assim, garantir sua sustentabilidade no mercado. Desta forma, 

uma das justificativas para o estudo sobre comprometimento dos indivíduos com as 

organizações pode ser dada pela necessidade de essas serem capazes de propor 

constantemente mecanismos que mantenham os funcionários comprometidos, 

fazendo com que as empresas possuam uma progressão contínua, além de poder 

conhecer mais sobre os resultados que tal comprometimento pode gerar, no âmbito 

individual, e, principalmente, no âmbito organizacional. 

Medeiros (2003) afirma que os modelos de múltiplos componentes para mensurar o 

comprometimento – que serão abordados mais profundamente no Capítulo 2, de 

Referencial Teórico – não encontram boas aplicabilidades frente às diferentes culturas 

aos quais são testados, portanto outra justificativa é a busca por identificar, cada vez 

mais, os componentes do comprometimento presentes em diferentes contextos 

organizacionais, sobretudo em âmbito nacional. 

Além do comprometimento, as organizações precisam do desempenho individual para 

alcançarem seus objetivos, entregar os produtos e serviços nos quais são 

especializadas, bem como alcançar vantagem competitiva (SONNETAG; FRESE, 

2002). Porém, segundo Campbell et al. (1993), a literatura científica existente, em sua 

grande maioria, busca analisar as condições avaliativas desse construto, ou seja, 

apenas a mensuração do desempenho. Portanto, o presente estudo pode contribuir 

para a literatura, fornecendo insumos sobre como determinadas variáveis presentes 

no contexto organizacional - no caso desta pesquisa, o comprometimento - podem se 

relacionar com o desempenho dos colaboradores no trabalho. Essa ideia também 

satisfaz uma sugestão proposta por Evans (1986), que sinaliza que a Gestão de 

Recursos Humanos deve ser mais orientada para os resultados. 

Completando o raciocínio, segundo Toro (1996), a compreensão do construto 

desempenho é necessária para fundamentar os processos administrativos que tem 

alguma incidência sobre as ações dos indivíduos no trabalho, então o estudo também 

se justifica por indicar para a organização a percepção de seus colaboradores sobre 

o próprio desempenho, afim de que se criem alternativas que melhorem o nível de 

desempenho organizacional. 

Considerando que um dos principais objetivos de uma organização é a maximização 

de recursos (FRIEDMAN, 1971), o estudo se justifica, no ponto de vista prático a partir 

dessa premissa, pois, fornecerá subsídios sobre como o construto comprometimento 
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está relacionado com o desempenho dos colaboradores na organização, 

especialmente em uma empresa de pequeno porte, no caso estudado, duas franquias 

da rede Next Academy, responsáveis por promover intercâmbio esportivo e 

gerenciamento de atletas que almejam uma bolsa de estudos esportiva em 

universidades Norte Americanas. Espera-se que, a partir da análise dos dados 

coletados, os gestores possam criar políticas internas, fortalecer a cultura 

organizacional e traçar novas estratégias visando o melhor rendimento de seus 

funcionários e, logo, a maximização de recursos empresariais. Os gestores podem, 

ainda, replicar essa pesquisa periodicamente para avaliar as mudanças no 

comprometimento e desempenho dos funcionários, gerando insumos para tomada de 

decisão e políticas de gestão de pessoas futuras. 

Por fim, os resultados apresentados ao final deste trabalho, podem servir como base 

para pesquisadores que busquem dar continuidade à pesquisa com um maior 

aprofundamento no tema, principalmente com a análise em outros setores 

empresariais e sociais. Também pode ser útil para alunos que desejem conhecer um 

pouco melhor a relação entre as variáveis estudadas, para a comunidade como um 

todo, que busca compreender esses temas em outros âmbitos da sociedade, além 

dos gestores que queiram tomar os dados apresentados como base para melhorias 

em suas organizações, como por exemplo, implementações de novas estratégias, 

independentemente de suas áreas de atuação. 

Uma vez apresentadas a contextualização do tema, os objetivos gerais e específicos 

que conduzirão a consecução deste trabalho e a justificativa, o Capítulo seguinte, 

apresentará o Referencial Teórico que embasou esta monografia.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este Capítulo preza por apresentar os principais conceitos, abordagens e discussões 

sobre cada uma das variáveis que serão estudadas, gerando um embasamento 

teórico para a pesquisa e caracterizando, de forma mais profunda, as variáveis: 

“comprometimento” e “desempenho humano no trabalho”. Para a elaboração, deu-se 

prioridade a artigos empíricos sobre os temas supracitados, presentes nos principais 

periódicos sobre Administração e Psicologia Organizacional, com foco voltado para a 

área de Comportamento Organizacional, com classificação no extrato Qualis da 

CAPES acima de B3. 

Primeiramente, o Capítulo irá conceituar a variável “Comprometimento 

Organizacional”, ou seja, a forma como o comprometimento dos colaboradores pode 

ser entendido dentro de uma organização, apresentando os principais conceitos e 

modelos encontrados durante este estudo. Em seguida, será apresentada a discussão 

sobre as características do construto “desempenho humano no trabalho”, visando 

destrinchar todos os componentes que compõem esta variável, a fim de obter uma 

melhor compreensão, para que, por fim, se apresente conceitos, modelos e 

discussões que relacionem as duas variáveis e a forma como essas podem ser 

aplicadas de maneira conjunta dentro do contexto organizacional.  

 

2.1 Comprometimento Organizacional 

 

Primeiramente, o termo “comprometimento” significa o ato ou efeito de se 

comprometer (FERREIRA, 2001). Segundo Andrade e Gueiros (2015), este verbo 

possui cinco significados: “1. Obrigar por compromisso, 2. Implicar ou envolver, 3. 

Expor ao perigo ou perda, 4. Pôr alguém em situação suspeita ou má, e 5. Tomar 

compromisso” (p.3). Portanto, infere-se que o ato de se comprometer é um tipo de 

obrigação, porém de natureza menos imposta, que parte mais do indivíduo e sua 

disposição a se comprometer do que normas e regulamentos previamente 

estabelecidos. 
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Antes de abordar unicamente o conceito de comprometimento organizacional, é 

necessária uma maior compreensão sobre os vínculos dos indivíduos com as 

organizações, de maneira geral, visto que o entendimento da qualidade desses 

vínculos pode ser necessário para a compreensão das relações existentes dentro do 

ambiente de trabalho. Dessa forma, o conceito de vínculo está associado a algo que 

une, amarra, ata, além da capacidade de criar um elo, que poderá ser mantido mesmo 

com algum tipo de relação de troca (MOSCON; BASTOS; SOUZA, 2012).  

O comprometimento organizacional é um tema que vem sido levantado há diversos 

anos, com o objetivo de mapear e explicar os vínculos gerados entre a relação 

indivíduo-organização, para que possam ser criados modelos que viabilizem a 

resolução dos problemas vivenciados pelos atores organizacionais. (MOSCON et al., 

2012). Segundo Swailes (2000 apud REGO, 2003), possivelmente o 

comprometimento organizacional seja um dos tópicos mais estudados dentro da 

literatura das organizações, e esse interesse pode vir a ser entendido pela “evidência 

de que o comprometimento pode ter implicações na assiduidade, no turnover, na 

pontualidade, nos comportamentos de cidadania, na aceitação das mudanças e no 

desempenho dos membros organizacionais” (SWAILES, 2000 apud REGO, 2003, 

p.26).  

Bastos (1994), um dos pioneiros sobre os estudos do tema no âmbito nacional, 

juntamente com Borges-Andrade, Cameschi e Silva, em 1990, desenvolveu uma 

revisão sobre o comprometimento dos indivíduos com a organização e encontrou 

diversas definições que estão associadas ao tema. Esse fator pode ser uma limitação 

em termos de aplicabilidade, então o autor optou por apontar cinco vertentes, que se 

baseiam nos enfoques comportamentais, normativo, afetivo, calculativo e autoridade 

no contexto de trabalho.  

Apesar do antigo interesse supracitado, foi em 1982 que Mowday, Porter e Steers 

desenvolveram um dos principais estudos sobre o tema. Os autores apontaram que o 

comprometimento organizacional é caracterizado por: (a) uma forte crença e 

aceitação em relação aos objetivos e valores organizacionais; (b) a vontade do 

colaborador em despender esforços em prol da organização; (c) um forte desejo em 

se manter membro da organização (MOWDAY et al., 1982). Tal estudo está 

relacionado com a vertente atitudinal/afetiva e considera que o comprometimento 

pode ser entendido em decorrência de características pessoais, características de 
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trabalho, experiências vivenciadas no trabalho e “estados no papel”, o que é esperado 

do sujeito dentro do ambiente organizacional (FLAUZINO; BORGES-ANDRADE, 

2008).  

Outra visão reconhecida foi proposta por O’Reilly e Chatman (1986) que buscaram 

destacar que o apego psicológico seria o fator primordial do comprometimento, ideia 

que pelo estudo de Bastos (1994) também se encaixaria no comprometimento afetivo. 

Para os autores, três bases sustentariam o comprometimento organizacional: (a) 

complacência ou troca, quando as ações no ambiente de trabalho acontecem em 

função de recompensas; (b) identificação ou afiliação, onde o colaborador se submete 

a influencias para que seja mantido a afiliação com a organização; (c) internalização, 

onde o comprometimento é sustentado com a relação entre os objetivos pessoais e 

organizacionais. 

Um modelo vastamente conhecido e utilizado pela literatura foi proposto por Meyer e 

Allen (1991) e se referia, também, a uma trinca de tipos de comprometimento: (1) 

comprometimento como um apego a organização (affective commitment) ou afetivo; 

(2) comprometimento como custos associados a deixar a organização, continuance 

commitment, ou instrumental; (3) normativo ou comprometimento como uma 

obrigação de permanecer na organização, obligation ou normative commitment. Allen 

e Meyer (1990, p.3) discorrem sobre as três dimensões da seguinte forma: 

“empregados com forte comprometimento afetivo permanecem na organização 

porque eles querem; aqueles com comprometimento instrumental permanecem 

porque eles precisam e aqueles com comprometimento normativo permanecem 

porque eles sentem que são obrigados”. 

Dando continuidade, Bastos (1994) entende o viés instrumental ou calculativo como 

uma função das recompensas e custos associados por estar na condição de 

integrante da organização, onde o colaborador entende que os custos associados à 

sua saída podem ser mais altos do que os seus benefícios. Seguindo a mesma linha 

de raciocínio, Meyer e Allen (1991), concebem esse conceito como comprometimento 

de continuação, uma forma de apego psicológico e que reflete o grau em que o 

indivíduo se sente prisioneiro de seu emprego em decorrência dos altos custos 

associados para abandoná-lo. 
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O comprometimento normativo está atrelado com a ideia de internalização e 

identificação com os valores e objetivo da organização.  

Esta forma de comprometimento difere do comprometimento afetivo porque 
reflete um sentimento de dever, uma obrigação ou um chamado para 
trabalhar pela organização, porém não necessariamente um apego 
emocional. Difere do comprometimento de ‘continuação’ porque ele não 
necessariamente oscila em decorrência de cálculos de custos-benefícios. 
(JAROS; JEHRMIER; KOHELER; SINSICH, 1993, p.955).  
 

A vertente da autoridade no contexto de trabalho de Halaby (1986 apud BASTOS, 

1994), entende o vínculo do trabalhador em função das relações de autoridade entre 

o empregador e o os subordinados. Considerando que os colaboradores carregam, 

além de uma noção básica para a execução de suas funções, a percepção de 

legitimidade do regime interno da empresa (MORAES, 1997). 

O comprometimento comportamental ou da consistência cognitiva, entende o 

engajamento do funcionário como um vínculo do próprio indivíduo com seus atos ou 

comportamentos irão se consolidar, de forma que cada comportamento irá gerar uma 

nova atitude, criando uma consistência futura (KIESLER; SAKAMURA, 1996, apud 

BASTOS, 1994). 

Dessa forma, o comprometimento pode ser comparado a um círculo vicioso, 
em que o comportamento leva o trabalhador a ter determinadas atitudes, que 
por sua vez, refletem-se e manifestam-se em comportamentos futuros, 
ocasionando a criação de um lento, porém resistente, vínculo com a 
organização (MORAES, 1997, p. 52-53).  

Vale ressaltar que Mowday, Steers e Porter (1979) e Mowday, Porter e Steers (1982) 

que foram os responsáveis por alguns dos mais importantes estudos sobre o tema, 

principalmente sobre o enfoque afetivo, também reconhecem a corrente 

comportamental, porém assumem essa dentro de uma perspectiva atitudinal/afetiva. 

(MEDEIROS, 2003). 

Kelman (1958), também foi outro autor, um dos pioneiros, que buscou entender o 

comprometimento em componentes diferentes, ou seja, um viés multidimensional. 

Para separar o vínculo psicológico do indivíduo com a organização, o pesquisador 

citou três perspectivas: a) Compliance ou envolvimento instrumental, que é motivado 

por recompensas extrínsecas; b) identification que está baseado em um desejo de 

afiliação; c) internalization que é o envolvimento causado pela coesão de valores 

individuais e organizacionais (MEDEIROS, 2003, p. 40). 
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A fim de se criar um apanhado sobre os principais conceitos sobre o 

comprometimento, Rodrigues e Bastos (2010) apresentam uma figura com 24 

diferentes definições. Essa imagem está atrelada a ideia de multidimensionalidade do 

conceito. Além disso, busca fazer uma crítica a uma possível falta de centralização do 

conceito e separa as dimensões entre vínculo ativo e passivo. A imagem proposta por 

Rodrigues e Bastos (2010) está representada na Figura 1. 

 

Figura 1 – Mapeamento das definições de comprometimento organizacional. 
Fonte: Rodrigues e Bastos (2010, p. 133). 

 

O objetivo do estudo de Rodrigues e Bastos (2010) foi uma crítica à base científica 

que cerca o conceito de comprometimento, principalmente ao Modelo Tridimensional 

de Meyer e Allen (1991), pois os autores entendem que existe um esticamento 

indevido do conceito, que as escalas psicométricas são inadequadas e possuem 

inconsistências empíricas, decorrentes da base de continuação. A fim de mostrar que 

a multidimensionalidade do conceito se parece entre si, os autores fizeram o 

apanhado da Figura 1, ilustrando o atual estado da arte. Separaram a imagem em 

construtos, onde o ativo está atrelado à ideia de comportamentos que beneficiaram 
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intencionalmente a organização, como: engajamento, intenção de empenho extra, 

afeto e identificação com a organização, enquanto o construto passivo se relaciona à 

inercia ou indiferença frente aos objetivos organizacionais, por exemplo: permanência 

e relação de troca com a organização. Por fim, algumas definições de 

comprometimento geraram a categoria obrigação. 

Medeiros, em sua tese de 2003, buscou criar uma escala que contemplasse mais de 

uma teoria sobre os componentes do comprometimento organizacional, ou seja, 

analisar pela ótica de autores diversos, afim de se criar uma escala mais inclusiva. 

Para isso, o autor levou em consideração o instrumento de Meyer, Allen e Smith 

(1993) que analisa os componentes em: afetiva, normativa e instrumental e o 

instrumento criado por O’Reilly e Chatman (1986) que buscava operacionalizar o 

modelo proposto por Kelman, em 1958, que analisava os componentes submissão, 

identificação e internalização. A partir da junção desses instrumentos, Medeiros criou 

sua própria escala, com itens separados em 6 fatores inseridos nas dimensões: 

afetiva, normativa, instrumental e afiliativa. Como o objetivo da construção desses 

fatores foi “cumprir com uma demanda da literatura de que os indicadores deveriam 

se ajustar melhor as teorias do comprometimento” (MEDEIROS, 2003, p. 56), essa 

escala foi utilizada para a pesquisa desta monografia. 

Tendo em mente essas definições e críticas concretas sobre algumas das vertentes 

do comprometimento dos indivíduos em seus ambientes de trabalho, pode-se concluir 

que a variável comprometimento é uma forma de vantagem competitiva para as 

organizações em relação a seus concorrentes no mercado de trabalho. Tal afirmação 

é confirmada por Dessler (1996, p. 5):  

A vantagem competitiva não reside em máquinas ou patentes, mas em 
pessoas capazes de improvisar, inovar e investir em si mesmas para o 
progresso de suas companhias. Em um ambiente de mudanças velozes, os 
funcionários comprometidos com a empresa tornam-se sua margem 
competitiva. 

 

Para Jaros et al. (1993, p.953), “a despeito de algum movimento recente em busca de 

clarificação e consenso, o campo permanece necessitando de um trabalho conceitual 

integrativo e de estudos empíricos abrangentes”. O autor se refere a uma das 

principais limitações no estudo do comprometimento organizacional, o fato de 

existirem múltiplos conceitos de comprometimento, fazendo com que se torne uma 

variável multidimensional com poucos estudos que integrem todas as suas vertentes 
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dentro de uma mesma amostra de pesquisa. Reichers (1985) aponta como outra 

lacuna a distância entre as definições científicas e as percepções dos trabalhadores, 

ou seja, existe pouco foco para a forma como os sujeitos envolvidos nos processos 

entendem e percebem o significado do comprometimento. Essa limitação está 

relacionada com a escassez de pesquisas qualitativas na área (BASTOS, 1998). 

Andrade e Gueiros (2015) comprovaram a importância da percepção do trabalhador 

no que diz respeito ao comprometimento organizacional, principalmente na dimensão 

afetiva de Meyer e Allen. Esse fato pode ser percebido pelo grau de importância que 

os itens da pesquisa apresentavam para os funcionários. 

Conforme apresentado acima, existe uma grande variedade de estudos sobre 

comprometimento organizacional, que não se esgotam neste trabalho, e outras 

lacunas e críticas deixadas pelos cientistas da área, permitindo que o construto esteja 

sempre em evolução. A seguir, pretende-se apresentar o conceito de Desempenho 

Humano no trabalho, além de um aprofundamento em algumas dimensões desse 

conceito, para que seja possível dar continuidade à pesquisa deste estudo. 

 

2.2 Desempenho no Trabalho 

 

Desempenho, na linguagem cotidiana, refere-se, segundo Ferreira (1999), ao modo 

de se executar uma atividade, trabalho ou empreendimento, que exija competência 

previa e eficiência na execução. Ou seja, o desempenho pode ser entendido como um 

conjunto de comportamentos que o indivíduo irá demonstrar em determinada situação 

que ele se repare e, exija do mesmo, capacidades prévias, adquiridas ou inatas. 

Sendo explicado brevemente o conceito da palavra desempenho, é valido ressaltar a 

diferença entre gestão do desempenho e os métodos e avaliações de desempenho. 

O caráter de entendimento do desempenho como gerenciamento, será aprofundado 

ao decorrer desse referencial teórico, enquanto a avaliação de desempenho, segundo 

Lotta (2002, p.3), “é um mecanismo que busca conhecer e medir o desempenho dos 

indivíduos na Organização, estabelecendo uma comparação entre o desempenho 

esperado e o apresentado por esses indivíduos”. Essa ressalva foi feita, pois existe 

uma grande diferença na quantidade de pesquisas sobre avaliação e gerenciamento, 

como será explicado a seguir. 
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De acordo com Coelho Junior, Mourão e Borges-Andrade (2016), os estudos 

tradicionais sobre desempenho, até os anos 2000, tinham seu foco voltado, 

fundamentalmente, para a avaliação de desempenho. Muito se era abordado sobre 

os erros e vieses dos métodos de avaliação, além da eficácia dos treinamentos que 

visavam uma maior capacitação dos avaliadores. Pouco se era estudado em relação 

a um enfoque sistêmico e integrado do desempenho como um sistema de gestão. 

Existiam nas pesquisas uma influência do Taylorismo/Fordismo, onde o desempenho 

era conectado a controle de trabalho. Entretanto, nos dias atuais, o desempenho vem 

se tornando, cada vez mais, uma variável de nível tático e estratégico, onde os 

gestores buscam o seu alinhamento com os objetivos e metas organizacionais 

(PEIXOTO; CAETANO, 2013). 

Bendassolli (2012) denominou essa nova perspectiva de estudos sobre desempenho 

como caráter substantivo, em que é reconhecida a necessidade de discutir 

operacionalmente esse construto encontrando um fim em si mesmo, além da busca 

pelo entendimento sobre os processos pelos quais um resultado é gerado, através da 

modelagem multinível, que considera que variáveis de distintos níveis auxiliariam na 

identificação das causas que produzem um resultado. Atualmente, de acordo com 

Coelho Junior (2009), o gerenciamento do desempenho passou a apresentar um 

caráter estratégico para as organizações. Aumentou o foco em relação a outras 

etapas do processo de desempenho, indo além apenas da avaliação e categorização. 

Etapas como planejamento, medidas estratégicas, gerenciamento e elaboração do 

desempenho passaram a ocupar maior espaço dentro da administração do 

desempenho. Dada essa diferenciação, um maior aprofundamento nos conceitos e 

definições de desempenho no trabalho será dado a seguir. 

Desempenho no trabalho é um conceito fundamental, presente tanto na literatura de 

Psicologia Organizacional, quanto em outras áreas de conhecimento. Sonnentag e 

Frese (2002) entendem que para as organizações alcançarem seus resultados, 

cumprirem com seus objetivos e buscarem vantagem competitiva em relação a seus 

concorrentes, é necessário um alto nível de desempenho de seus funcionários. O 

desempenho também é um fator importante para os indivíduos, visto que ao 

possuírem um bom rendimento, poderá receber benefícios financeiros e realização 

profissional. Além dessas vantagens, o desempenho é um pré-requisito fundamental 
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no desenvolvimento da carreira individual e na inserção de profissionais no mercado 

de trabalho. 

Como citado anteriormente, existem diferenças entre a abordagem da Psicologia 

Organizacional e de outras áreas do conhecimento. Para a Psicologia, o objeto de 

estudo se refere à identificação das dimensões psicológicas de variáveis 

antecedentes ao desempenho, ou seja, busca conhecer os fatores que afetam o 

desempenho dos colaboradores. Esse ramo, refere-se ao desempenho no trabalho 

como o empenho do indivíduo que esteja relacionado a suas ações e atividades dentro 

do ambiente organizacional. Deve-se ressaltar que não é todo e qualquer 

comportamento demonstrado que se traduz em desempenho, mas somente as 

manifestações em relação às suas tarefas e atribuições de seu cargo. Para os outros 

campos do saber, o objeto de estudo se deve principalmente aos resultados 

alcançados pela organização, sendo eles financeiros, percentuais de participação de 

mercado, entre outros (COELHO JUNIOR, 2009). 

Bendassolli (2012) em sua revisão de literatura afirma que existem algumas 

implicações relacionadas à conceituação de desempenho. Primeiramente, é 

necessário que se diferencie desempenho de outros termos como, por exemplo 

resultado e eficiência, visto que são influenciados por fatores mais amplos e que 

fogem do alcance dos colaboradores. Outro pressuposto fundamental dos estudos 

sobre desempenho é o seu caráter multidimensional (SONNENTAG; FRESE, 2002), 

que faz com que o desempenho não possa ser tratado a partir de uma medida global, 

por ser determinado a partir de um conjunto de ações que envolvem uma interação 

complexa com a realidade, além de diversas variáveis psicológicas. 

Sonnentag e Frese (2002) afirmam que o ponto chave da definição de desempenho 

está relacionado a dois aspectos, que são consenso entre diversos autores sobre o 

tema: aspecto comportamental e de resultado. O primeiro diz respeito ao que o 

indivíduo exerce dentro do seu contexto diário de trabalho, por exemplo nas situações 

de cumprimento de metas e atividades. Esse aspecto deve ser visto como a 

capacidade de desempenhar as atribuições para qual ele foi contratado. Já o 

desempenho como resultado está relacionado aos resultados obtidos através dessas 

atividades, ou seja, as consequências do comportamento individual. Vale ressaltar 

que o resultado do desempenho do colaborador não depende somente dele, diversas 

variáveis externas podem afetar o resultado, como por exemplo, sistemas precários, 
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crises financeiras, ambiente negativo, entre outros (COELHO JUNIOR; BORGES-

ANDRADE, 2011). 

Existem, segundo Sonnentag e Frese (2002) três perspectivas principais relacionadas 

aos fatores determinantes do desempenho dentro do contexto organizacional, sendo 

elas: (a) diferenças individuais; (b) situacional/contextual; (c) reguladora do 

desempenho. 

Em relação à perspectiva da diferença entre os indivíduos, as autoras levam em 

consideração características inatas, como capacidade cognitiva, personalidade, 

motivação. Já a perspectiva situacional/contextual está atrelada ao contexto de 

trabalho e ao ambiente organizacional, além da forma como tal ambiente agirá sobre 

os colaboradores. Um exemplo pode ser atividades relacionadas à remuneração, 

igualdade, cultura organizacional, ou seja, situações que possam vir a inibir ou 

estimular o cumprimento de tarefas. Por fim, existe a perspectiva reguladora do 

desempenho tem foco nos processos responsáveis pela manutenção do 

desempenho. O Quadro 1 a seguir mostra, de maneira sintetizada, essas 

perspectivas. 

 

 Perspectiva das 
diferenças 
individuais 

Perspectiva situacional 
 

Perspectiva da regulação 
do desempenho 

Questão central 

 

Quais indivíduos tem o 
melhor desempenho?  

 

Em quais situações os 
indivíduos têm melhor 
desempenho?  

 

Como se configura o 
processo de desempenho? 
O que acontece quando 
alguém está 
desempenhando uma tarefa?  

 

Principais 
preditores e 

achados 
empíricos 

 

Capacidades 
cognitivas, motivação, 
traços de 
personalidade, 
experiência 
profissional;  

 

Características do 
contexto de trabalho e 
ambiente organizacional, 
possíveis agentes 
estressores e 
motivacionais;  

 

Fatores de processamento 
da informação pelo indivíduo, 
necessidade de definição do 
nível hierárquico adequado 
de análise para cada 
variável;  

 

Quadro 1 - Perspectivas de Desempenho no Trabalho 
Fonte: Sonnentag e Frese (2002, p.9). 
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 Perspectiva das 
diferenças 
individuais 

Perspectiva situacional 
 

Perspectiva da regulação 
do desempenho 

Implicações 
práticas para 
melhoria do 
desempenho 

 

Programas de 
treinamento e seleção 
de pessoal e 
exposição a 
experiências 
específicas e 
particulares;  

 

Redesenho contínuo do 
trabalho.  

 

Orientação por metas, 
provimento contínuo de 
feedbacks relacionados à 
tarefa, ações de treinamento, 
redesenho contínuo do 
trabalho, aperfeiçoamento do 
processo de ação;  

 

Quadro 1 - Perspectivas de Desempenho no Trabalho (continuação) 
Fonte: Sonnentag e Frese (2002, p.9). 

 

Bendassolli (2012) indica que existem dentro da literatura outras duas dimensões que 

são frequentemente citadas: a dimensão da tarefa e a dimensão contextual. A 

primeira, segundo Campbell et al. (1993) está relacionada à proficiência do 

colaborador em contribuir com o “núcleo técnico” de seu cargo ou ocupação. Já o 

desempenho contextual está relacionado às atividades que fogem do desempenho 

como tarefa, ou seja, todas as ações manifestadas que não foram previstas ou 

prescritas previamente nas descrições do cargo ocupado. 

Segundo Coelho Júnior (2009, p.26) existem, de acordo com a literatura, três aspectos 

fundamentais a serem considerados na diferenciação entre o desempenho na tarefa 

e o desempenho contextual, são eles:  

(1) atividades relevantes para o desempenho na tarefa variam entre trabalhos 
aonde as atividades de desempenho contextual são relativamente similares 
entre os trabalhos; (2) desempenho na tarefa é relacionado com capacidade, 
e desempenho contextual é relacionado com características de 
personalidade e motivação; (3) desempenho na tarefa é mais prescrito e 
constitui comportamentos estritamente relacionados ao cargo, enquanto que 
desempenho contextual é menos formalizado e abarca fatores extra-cargo.  

 

Entendendo que o desempenho é um fator multidimensional, Bendassolli (2012) 

também reconhece o construto com multicausal, ou seja, o desempenho pode vir a 

ser determinado por um determinado conjunto de variáveis. Seguindo esse raciocínio, 

Oliveira-Castro, Lima e Veiga (1996) indicaram que o comportamento dos 

trabalhadores deve ser estudado de acordo com as influências exercidas pelo 

contexto organizacional, ou seja, que existem fatores que podem influenciar, positiva 

ou negativamente, o desempenho dos colaboradores no trabalho. Tais fatores podem 
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estar atrelados às características organizacionais, cultura organizacional, ambiente de 

tarefas, entre outros. Alguns desses fatores serão apresentados no Quadro 2. 

 

Característica 
Organizacionais 

Ambiente de Tarefas Características do 
Colaborador 

 Cultura e clima; 

 Políticas e práticas de 
treinamento e 
desenvolvimento 
pessoal; 

 Políticas e práticas de 
administração de 
pessoal; 

 Imagem da 
Organização 

 Qualidade e 
disponibilidade de 
materiais e 
equipamentos; 

 Qualidade de 
comunicação e 
relacionamento 
interpessoal no grupo 
de trabalho; 

 Características e 
escopo do trabalho; 

 Clareza de objetivos; 

 Adequação de prazos; 

 Qualidade de 
gerenciamento de 
desempenho 

 Habilidades; 

 Conhecimentos; 

 Atitudes; 

 História Funcional; 

 Idade; 

 Sexo; 

 Escolaridade; 

 Motivações; 

 Personalidade 

Quadro 2 - Fatores que podem afetar o desempenho no trabalho. 
Fonte: Oliveira-Castro, Lima e Veiga (1996, p.44). 

 

Existem ainda diversas outras conceituações e definições sobre o construto 

desempenho. Toro (1996) entende o desempenho com um empreendimento 

intencional do indivíduo em uma ação que possui um propósito consciente ou uma 

motivação prévia, para que se alcance um resultado desejado. Também reconhece 

que o desempenho está atrelado a uma série de fatores relacionados ao contexto de 

trabalho, como condições sociais, culturais e relativas ao posto de trabalho do 

indivíduo. Para Campbell (1990), desempenho está relacionado ao comportamento, 

porém, apenas ao comportamento e ações que sejam relevantes para o contexto e 

metas organizacionais, sendo o desempenho a ação em si mesma. 

Tendo em vista todos esses conceitos e dimensões supracitados, além de reforçar a 

ideia de Sonnentag e Frese (2002), que entendem que um alto nível de desempenho 

dos colaboradores tende a gerar vantagem competitiva para a organização, além do 

consenso do desempenho como o empenho dos indivíduos atrelado ao contexto e 

metas organizacionais, é evidente a grande relevância dessa variável para as 
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empresas e empreendimentos em geral. Fica claro que um processo de desempenho 

bem estruturado em todas as suas áreas, do planejamento à execução, possui um 

grande impacto prático no meio empresarial. A seguir, o presente estudo buscará 

encontrar, dentro da literatura previamente desenvolvida, evidências que comprovem 

a relação entre as variáveis comprometimento e desempenho humano no trabalho.  

 

2.3 Comprometimento e Desempenho no Trabalho 

 

Cada vez mais são crescentes os estudos que buscam entender além da definição e 

das bases do comprometimento organizacional, mas também reconhecer possíveis 

aspectos que podem influenciar ou ser consequência do mesmo. Esses estudos se 

fazem importantes pois permitem conhecer quais aspectos podem ser observados 

dentro das organizações, de modo que cada vez mais se busque uma força de 

trabalho comprometida (SOUZA; MARQUES, 2014).  

Mowday (1998, p.396 apud MEDEIROS, 2003) aponta algumas áreas como o 

caminho futuro para pesquisas sobre o comprometimento organizacional, sendo que 

uma delas é “[...] verificar se o comprometimento pode ser uma variável interveniente, 

ligando os sistemas de RH ao desempenho empresarial”. Para Mowday (1998, p.396) 

“essa pesquisa talvez seja o desenvolvimento mais excitante nesse campo de estudo 

em anos”. 

O’Reilly e Pfeffer (2001) colocam que as organizações devem direcionar os sistemas 

de gestão de pessoas visando estratégias que alinhem os interesses dos empregados 

com os dos empregadores e acionistas em favor de um benefício mútuo, para que 

dessa forma consigam obter resultados ótimos da maioria de seus funcionários. As 

organizações devem considerar o tipo de comprometimento que o indivíduo tem com 

o trabalho, pois esse representa uma força que o conecta ao curso de ação exigido e 

esperado pela organização para o alcance das metas e objetivos propostos. (MEYER; 

HERSCOVITCH, 2001; KENDLER; THEOTÔNIO, 2015). 

Para Chang e Albuquerque (2002) o comprometimento organizacional não é condição 

suficiente, porém é necessária para a obtenção de um melhor resultado e vantagens 

competitivas. O comprometimento do indivíduo com a organização, 
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independentemente de qual seja o fator que motiva este vínculo, pode trazer 

alterações positivas nos resultados organizacionais, principalmente se existir um 

estímulo motivacional atrelado às recompensas relacionadas ao desempenho 

individual (STEPHENS; DAWLEY; STEPHENS, 2004).  

Em sua tese de doutorado em 2003, Medeiros alcança uma comprovação empírica 

de que o comprometimento afeta positivamente o desempenho dos hotéis, analisados 

naquele estudo, concluindo um de seus objetivos com o estudo à época. Segundo o 

autor, nas bases afetiva, afiliativa, obrigação em permanecer e obrigação pelo 

desempenho é importante um alto comprometimento, enquanto nas bases 

instrumentais, escassez de alternativas, linha consistente de atividade e falta de 

recompensa e atividade é importante que o comprometimento seja baixo para o 

alcance de um bom desempenho, ou seja, são inversamente proporcionais. Rego e 

Souto (2004) entendem que o desempenho do colaborador e a sua vontade em 

contribuir para a organização tende a ser maior quando o funcionário deseja 

permanecer na organização, ou seja, está comprometido, em relação ao funcionário 

obrigado a permanecer no emprego. 

No próximo Capítulo, serão apresentados os métodos e técnicas de pesquisas 

responsáveis pela obtenção dos insumos necessários para o estudo.  
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

O objetivo deste Capítulo é apresentar os procedimentos metodológicos e as técnicas 

adotadas, por meio da descrição da pesquisa realizada, caracterização da 

organização e dos participantes do estudo, além da descrição dos instrumentos 

utilizados na pesquisa e apresentação dos procedimentos de coleta e análise de 

dados. 

O método científico se refere a um conjunto de atividades sistemáticas e racionais 

que, como maior segurança, buscam alcançar o objetivo, por meio de conhecimentos 

válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões dos cientistas (MARCONI; LAKATOS, 2010) 

 

3.1 Tipo e Descrição Geral da Pesquisa 

 

Este estudo tem como objetivo identificar as relações entre as variáveis 

comprometimento organizacional e desempenho humano no trabalho na percepção 

dos funcionários da Next Academy. Desta forma, a pesquisa é de natureza empírica, 

com recorte transversal e de caráter descritivo. Sua abordagem é quantitativa e 

utilizou dados primários.  

A pesquisa descritiva, segundo Gil (2002, p.42), tem como principal objetivo descrever 

as características de determinada população, explicar algum fenômeno ou, então, 

estabelecer relações entre variáveis. Além disso, esses estudos se caracterizam pelo 

uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, como por exemplo, questionário. 

Para Sampieri, Collado e Lucio (2013, p.102), “os estudos descritivos buscam 

especificar as propriedades, as características e os perfis de pessoas, grupos, 

comunidades, processos, objetos ou qualquer outro fenômeno que se submeta a uma 

análise”. Portanto, essa classificação se constitui a mais adequada para a pesquisa, 

visto que o objetivo é buscar uma relação entre as variáveis comprometimento e 

desempenho humano no trabalho. 

Quanto aos dados coletados, a pesquisa é de natureza quantitativa. Para Creswell 

(2007, p. 35), a abordagem quantitativa é aquela onde o investigador opta por usar 
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alegações pós-positivistas para desenvolvimento do conhecimento, como, por 

exemplo, raciocínio de causa e efeito, além de empregar estratégias de investigação, 

como experimentos ou levantamentos, ou seja, instrumentos que venham a gerar 

dados estatísticos. Simplificando esta ideia, Diehl e Tatim (2004, p.51) citam que a 

pesquisa quantitativa “caracteriza-se pelo uso da quantificação tanto na coleta quanto 

no tratamento das informações por meio de técnicas estatísticas”. Desta forma, foram 

aplicados questionários para que se pudessem encontrar insumos quantitativos, que 

permitissem a análise estatística das relações estudadas. 

A natureza empírica da pesquisa se deve ao fato de haver intenção sobre o 

aprofundamento dos conhecimentos a respeito da relação entre as variáveis 

estudadas (MARCONI; LAKATOS, 2010). A coleta de dados foi aferida de maneira 

primária, pois são dados que não foram antes coletados e, por fim, o recorte temporal 

da pesquisa é transversal, uma vez que os dados foram coletados em apenas um 

momento. 

 

3.2 Caracterização da Organização, Setor ou Área 

 

A Organização objeto pesquisada neste estudo é a Next Academy, uma empresa 

privada, fundada em 2008. A Next Academy é a maior empresa de desenvolvimento 

pessoal através do esporte alinhado à educação da América Latina, possuindo sede 

em 11 estados brasileiros e duas cidades da Europa. Para se expandir, a empresa 

conta com o programa Franquia Next Academy, que possui a matriz no Rio de Janeiro. 

Para este estudo, foram analisadas as franquias de Brasília e Campinas. 

A empresa oferece para seus estudantes-atletas, forma como são chamados os 

clientes do serviço, treinamento esportivo de alta performance e também um suporte 

educacional que o prepara para alcançar sucesso em outros âmbitos da vida. Uma 

vez que como o objetivo dos participantes é ingressar em uma universidade dos 

Estados Unidos com bolsas de estudo vinculadas ao Esporte Universitário, a empresa 

se encarrega de fornecer a preparação atlética e acadêmica. Para compor a proposta 

da empresa, a Next Academy possui parceria com a Adidas, multinacional 

fornecedora de material esportivo, e com a English Live, a maior escola de inglês 

online do mundo. Todos os inscritos recebem todo o material esportivo e devem 
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cumprir metas mensais dentro da plataforma de inglês para que estejam aptos a 

disputarem competições. 

Em relação à gestão de pessoas, os gestores promovem diversas práticas. 

Diariamente, ocorre uma reunião logo pela manhã, a fim de traçar um melhor 

alinhamento estratégico. Para os analistas de captação, existem duas reuniões 

semanais, com foco em questões motivacionais e técnicas. Também existe uma 

integração entre o pessoal responsável pela parte esportiva e os funcionários do 

escritório. Semanalmente, o diretor acadêmico visita as unidades de treinamento para 

estar em contato com os atletas, além disso, os treinadores e estagiários esportivos 

participam de reuniões semanais com o pessoal do gerencial para que ocorra um 

melhor alinhamento entre as partes da empresa. 

A Missão da organização é “contribuir para que as pessoas alcancem sucesso nos 

mais diversos aspectos da vida, utilizando o esporte e a educação como ferramenta 

de desenvolvimento”. A Visão é “ser uma empresa global na área de programas 

esportivos e educacionais, solidificando-nos como empresa líder no mercado de 

formação e desenvolvimento pessoal”.  

Os Valores são divididos em 4 aspectos: 

 Ambição: “Saber que alcançar seus objetivos só depende de você e de suas 

ações é condição básica para se chegar a qualquer lugar”; 

 Brio: “Assumir responsabilidades de suas conquistas e insucessos é 

fundamental para se vencer em qualquer âmbito da vida. Trabalhamos com 

pessoas que não terceirizam desculpas e têm indignação para fazer diferente”. 

 Convicção: “Temos plena convicção de que fazemos o melhor trabalho 

possível. Quando temos ambição, internalizamos que alcançar o sucesso só 

depende de nós e adquirimos a convicção de que faremos o necessário para 

atingir nosso objetivo”. 

 Mentalidade Vencedora: “A equipe Next Academy acredita que pode 

contribuir para o sucesso de várias pessoas! Trabalhamos com otimistas, que 

têm certeza de que estão fazendo o melhor e vão alcançar os objetivos e metas 

estabelecidos. Todos os valores anteriores quando somados formam uma 

mentalidade vencedora, capaz de construir uma postura mental forte, que é 

essencial para o sucesso de qualquer negócio”. 
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 3.3 População e amostra 

 

A população analisada corresponde todos os funcionários das duas franquias da 

empresa Next Academy consideradas para este estudo, que são: Next Academy 

Brasília, sediada em Brasília, Next Academy Campinas, sediada em São Paulo.  

Na sede de Brasília, a empresa possui quatro analistas de captação, um analista 

financeiro, um estagiário financeiro, um gerente operacional, um coordenador 

esportivo, três treinadores e três estagiários esportivos. Em Campinas são: dois 

analistas de captação, um analista financeiro, um gerente operacional, um 

coordenador esportivo/treinador e um estagiário esportivo. Por fim, existe uma equipe 

que é responsável por atender e gerenciar as duas unidades, que seria a diretoria, 

composta por: um diretor de captação, um diretor acadêmico, um diretor financeiro e 

um diretor operacional. A Tabela 1 resume a quantidade de funcionários por unidade 

analisada. 

Tabela 1: Descrição de Cargos e Unidades Analisadas 

Cargo Unidade 

 Brasília Campinas 

Analista de Captação 4 2 

Analista Financeiro 1 1 

Coordenador Esportivo 1 1 

Estagiário Financeiro 1 0 

Estagiário Esportivo 3 1 

Gerente Operacional 1 1 

Treinador 3 0 

Diretor Acadêmico 1 0 

Diretor de Captação 1 0 

Diretor Financeiro 1 0 

Diretor Operacional 1 0 

Total 24 

Fonte: Dados da organização. 
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Desta forma, a população considerada para a pesquisa corresponde a 24 

participantes. A pesquisa foi enviada ou aplicada para todos os 24 colaboradores, 

porém um analista e um coordenador esportivo/treinador não enviaram suas 

respostas, fazendo com que a amostra final fosse de 22 funcionários. Desses, 36,4% 

são Analistas (financeiro ou captação), 27,3% são Diretores ou Gerentes 

Operacionais, 18,2% são Coordenadores Esportivo ou Treinadores e 18,2% são 

Estagiários, conforme apresentado na Tabela 1. Vale ressaltar que os estagiários 

foram incluídos nesta pesquisa pois suas atividades são semelhantes às tarefas dos 

funcionários efetivos. 

Em relação ao sexo, todos respondentes são do sexo masculino. Exatamente 50% 

dos participantes está incluído na faixa etária entre 25 e 30 anos. Mais da metade 

possui o nível superior completo (59,1%) e 72,7% dos colaboradores participantes 

estão na organização entre 1 e 2 anos.  

A Tabelas a seguir, têm por finalidade ilustrar a composição sociodemográfica da 

amostra em análise e serão apresentadas na seguinte ordem: Sexo (Tabela 2), Idade 

(Tabela 3), Grau de Escolaridade (Tabela 4), Cargo (Tabela 5) e Tempo na 

Organização (Tabela 6). 

 

Tabela 2: Sexo, Frequência e Proporção 

Sexo F % 

Masculino 22 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela 3: Idade 

Idade F % 

De 19 a 24 anos 8 36,4 

De 25 a 30 anos 11 50,0 

Acima de 31 anos 3 13,6 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela 4: Grau de Escolaridade 

Grau de Escolaridade F % 

Superior Incompleto 7 31,8 

Superior Completo 13 59,1 

Aperfeiçoamento/Especialização/Pós-
Graduação 

1 4,5 

Mestrado 1 4,5 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela 5: Cargo 

Cargo F % 

Analista (Financeiro/Captação) 8 36,4 

Diretor/Gerente Operacional 6 27,3 

Coordenador 
Esportivo/Treinador 

4 18,2 

Estagiário 4 18,2 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela 6: Tempo na Organização 

Tempo na Organização F % 

Menos de 1 anos 5 22,7 

De 1 a 2 anos 16 72,7 

Mais de 3 anos 1 4,5 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

3.4 Caracterização dos instrumentos de pesquisa 

 

Para a realização da pesquisa foram utilizados dois questionários, construídos e 

validados no Brasil, sendo eles: a Escala de Base de Comprometimento 

Organizacional (EBACO), validada por Medeiros (2003) e a Escala de Autoavaliação 

de Desempenho no Trabalho, validada por Coelho Junior, Borges-Andrade, Seidl e 

Pereira (2010).  
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3.4.1 Escala de Base de Comprometimento Organizacional 

 

O modelo de Escala de Bases do Comprometimento Organizacional (EBACO) foi 

aplicado pela primeira vez em um estudo realizado por Medeiros em 2003. O 

questionário foi projetado para mensurar seis bases do comprometimento 

organizacional: Afetiva com alpha de 0,84; Obrigação em permanecer com alpha de 

0,87; Obrigação pelo desempenho com alpha de 0,77; Afiliativa com alpha de 0,80; 

Linha consistente de atividade com alpha de 0,65 e Escassez de alternativas com 

alpha de 0,73. A EBACO é uma medida multidimensional, composta por 24 itens, 

sendo 4 para cada uma das 6 bases. Siqueira (2008) apresentou um quadro que 

sintetiza as informações referentes à escala em estudo, tal quadro será apresentado 

a seguir com o Quadro 3. A escala encontra-se no anexo A. 

 

Denominações Definições Itens Índices de precisão 

Normativo: 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. 

12, 13, 14, 15 0,87 

Afetiva: Internalização 
de valores e objetivos 

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

1, 2, 3, 4 0,84 

Afiliativa: Sentimento 
de fazer parte 

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

16, 17, 18, 19 0,80 

Quadro 3 – Escala de Base do Comprometimento Organizacional. 
Fonte: Siqueira (2008, p.65).  
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Denominações Definições Itens Índices de precisão 

Instrumental: Poucas 
alternativas 

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

5, 6, 7, 8 0,73 

Normativo: 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. 

9, 10, 11 0,77 

Instrumental: Linha 
consistente de 
atividade 

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

20, 21, 22, 23 0,65 

Quadro 3 – Escala de Base do Comprometimento Organizacional (continuação). 
Fonte: Siqueira (2008, p.65).  

 

3.4.2 Escala de Auto-Avaliação de Desempenho no Trabalho 

 

A Escala de Auto-Avaliação de Desempenho no Trabalho foi desenvolvida por Coelho 

Junior e colaboradores em 2010. Consiste em uma ferramenta de auto avaliação, que 

contará com critérios subjetivos, pois se baseiam na percepção dos próprios 

colaboradores envolvidos na realização do trabalho (COELHO JUNIOR et al., 2010).  

A escala possui 27 itens divididos em 4 fatores. O primeiro, Regulação do 

Desempenho, conta com 12 itens, possui consistência interna ou alfa de Cronbach de 

0,91 e cargas fatoriais entre 0,38 e 0,89. Esse fator avalia a adequação do indivíduo 

à ação e o quanto ele percebe que seu trabalho contribui para a organização como 

um todo. 

O segundo fator, Grau de Esforço e Conhecimento da Tarefa, é constituído por 3 itens, 

possui alfa de Cronbach de 0,60 e cargas fatoriais entre 0,37 e 0,65. O intuito desse 

fator é conhecer a percepção do respondente sobre o quanto ele se esforça para que 

seus resultados de trabalho sejam atingidos. 

Execução, Monitoramento e Revisão de Desempenho é o nome do terceiro fator. É 

constituído por 4 itens, com alfa de Cronbach de 0,66 e cargas fatoriais entre -0,39 e 
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-0,44. Esse fator contempla as facetas que envolvem o foco no processo de trabalho 

e desenvolvimento de tarefas e ações. 

Por fim, o quarto e último fator é o Autogerenciamento de Desempenho, constituído 

por 8 itens, com alfa de Cronbach de 0,90, cargas fatoriais entre 0,40 e 0,72 e se 

refere a capacidade do colaborador de administrar a execução do seu trabalho. 

         

Dimensões Definições Itens 

Regulação do Desempenho Avalia a adequação à ação 
pelo indivíduo, bem como o 
quanto o mesmo percebe que 
seu trabalho contribui para o 
atingimento da missão e 
estratégia da Organização em 
estudo (centralidade do 
trabalho). 

1 ao 12 

Grau de Esforço e 
Conhecimento da Tarefa 

Refere-se à percepção do 
respondente sobre o quanto o 
mesmo se esforça e se ajusta 
para buscar o atingimento de 
seus resultados de trabalho. 

13 ao 15 

Execução, Monitoramento e 
Revisão de Desempenho 

Trata de dimensões ou facetas 
que envolvem o foco no 
processo de trabalho e 
desenvolvimento de tarefas e 
ações contando, inclusive, com 
o ajustamento dos objetivos e 
estratégias organizacionais 
mais sistêmicas. 

16 ao 19 

Autogerenciamento de 
Desempenho 

Versa sobre a eficiência do 
desempenho, mais 
especificamente, da 
capacidade de administrar a 
execução do trabalho. 

20 ao 27 

Quadro 4 - Dimensões do Instrumento de Desempenho Humano no trabalho. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

3.5 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

 

Para a obtenção dos insumos necessários para o estudo, foi gerado um questionário 

na versão impressa e na versão online, pela plataforma “Google Forms”, que foram 

entregues aos respondentes de maneira presencial e por e-mail, para que fosse 

possível alcançar tanto os respondentes de Brasília, quanto os de Campinas, São 

Paulo. Além das questões apresentadas pelas escalas escolhidas, o questionário 
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conteve informações sobre a pesquisa, como, por exemplo, tempo médio para ser 

respondido, tema, sigilo e e-mail para possíveis dúvidas, além de informações 

sóciodemográficas, que visam caracterizar mais precisamente a amostra, tema, 

tempo de resposta e e-mail para possíveis dúvidas. 

A coleta presencial aconteceu de maneira transversal, em dois momentos distintos. 

Primeiramente, no dia 24/08, dentro do escritório da empresa, para que pudesse ser 

respondido pelos funcionários administrativos. Em um segundo momento, no dia 

27/08, em uma partida de futebol da equipe de Brasília, para que os treinadores e 

estagiários esportivos pudessem contribuir com a pesquisa. O questionário online foi 

enviado por e-mail para os funcionários de Brasília que não estavam presentes em 

nenhum dos dois momentos e para todos os integrantes da equipe de São Paulo. 

Foram feitos três envios de e-mail com a finalidade de reforçar a participação no 

estudo e aumentar a taxa de resposta. A plataforma online ficou disponível para 

resposta entre o dia 27/08 e 06/09. Portanto, a coleta de dados foi encerrada no fim 

do dia 06/09 e contou com a participação de 22 funcionários. 

Tanto os questionários aplicados presencialmente, quanto os virtuais, tiveram que ser 

exportados, por meio de uma ferramenta do próprio Google Forms, foram tabulados 

via Excel. Para análise dos dados, foram utilizadas técnicas descritivas de média, 

desvio padrão e coeficiente de variação, bem como correlação, para verificar a relação 

entre as variáveis. Nessa etapa utilizou-se o software SPSS – Software Statistical 

Package for the Social Sciences. 

A análise da correlação das variáveis estudadas foi realizada com o intuito de 

identificar as relações entre as variáveis comprometimento e desempenho humano no 

trabalho, de acordo com a percepção do contexto organizacional no qual os 

respondentes estão envolvidos. 

Portanto, o Capítulo a seguir apresentará os resultados e discussão referentes à 

análise dos dados coletados, apresentando as médias e os desvios padrão dos itens 

avaliados, além de especificar as correlações identificadas entre comprometimento e 

desempenho no trabalho. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos com aplicação dos instrumentos 

de pesquisa e será feita a discussão dos resultados dos questionários em relação ao 

referencial teórico apresentado. 

Primeiramente, serão apresentados os resultados relativos à Escala de Base de 

Comprometimento Organizacional, em seguida serão apresentados os resultados da 

Escala de Autoavaliação de Desempenho Humano no Trabalho. Por fim, serão 

apresentados os resultados das correlações obtidas entre as duas escalas 

supracitadas. 

 

4.1 Resultados descritivos da escala de Base de Comprometimento 

Organizacional (EBACO) 

 

Os resultados descritivos referentes à Escala de Base de Comprometimento 

Organizacional serão apresentados a seguir, na Tabela 7. Nesta Tabela são 

apresentadas todas as médias, desvios padrão e coeficientes de variação dos itens 

da EBACO. A escala para respostas utilizada foi do tipo Likert que varia entre 1 

(discordo totalmente) e 5 (concordo totalmente), onde a percepção do respondente 

sobre o item será mais positiva quanto maior for a média do item em questão, e 

naturalmente, quanto maior for a média obtida, maior é o grau de concordância dos 

avaliados sobre o item.  

Conforme se observa na Tabela 7, as médias de resposta deste instrumento variaram 

entre 1,86 e 4,82. O item com a menor média observada (1,86), “Eu acho que teria 

poucas alternativas se deixasse esta organização”, corresponde ao fator “Poucas 

Alternativas”, presente no viés Comprometimento Instrumental. O mesmo item 

apresentou um desvio padrão relativamente alto, (1,037), com um coeficiente de 

variação de 0,56, dados que indicam não haver uniformidade de percepção dos 

respondentes em relação ao item. Vale ressaltar, que apesar de possuir uma média 

baixa, as respostas possuem um caráter positivo, uma vez que os colaboradores 

entendem ser capazes de conseguir outras oportunidades de emprego, o que mostra 
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que os mesmos não estão na organização por obrigação ou por medo de não 

conseguirem outros empregos. 

Por outro lado, existiram dois itens com o maior valor de média de concordância entre 

os colaboradores (4,82), que foram os itens 9 e 10, que pertencem ao fator “Obrigação 

pelo desempenho”, da dimensão Normativa de Comprometimento, a saber: “O bom 

empregado deve se esforçar para que a empresa tenha os melhores resultados 

possíveis” e “Eu tenho obrigação em desempenhar bem minha função na empresa”, 

respectivamente. Esses itens apresentaram um desvio padrão baixo (0,395), com o 

coeficiente de variação no valor de 0,08, valores esses que demonstram a 

homogeneidade na percepção dos respondentes em relação ao item, no que diz 

respeito à consciência dos funcionários com suas obrigações internas. 

Tabela 7: Média, desvio padrão e coeficiente de variação (CV) dos itens de comprometimento 
organizacional segundo a EBACO (Continua) 

Item e Fator Média  Desvio 
Padrão 

CV 

Afetivo: Internalização de valores e Objetivos    
1. Eu me identifico com a filosofia desta organização. 4,64 0,581 0,12 
2. Eu acredito nos valores e objetivos desta organização. 4,64 0,492 0,11 
3. Desde que me juntei a esta organização, meus valores 

pessoais e os da organização tem se tornado mais 
similares 

4,45 0,596 0,13 

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

4,27 0,827 0,19 

Instrumental: Poucas Alternativas    
5. Uma das consequências negativas de deixar esta 

organização seria a escassez de alternativas imediatas 
de trabalho 

2,23 1,307 0,59 

6. Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse esta 
organização 

1,86 1,037 0,56 

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

2,14 1,167 0,54 

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

2,14 1,125 0,52 

Normativo: Obrigação pelo Desempenho    
9. O bom empregado deve se esforçar para que a empresa 

tenha os melhores resultados possíveis 
4,82 0,395 0,08 

10. Eu tenho obrigação em desempenhar bem minha função 
na empresa 

4,82 0,395 0,08 

11. O empregado tem obrigação de sempre cumprir suas 
tarefas 

4,55 0,596 0,13 

Normativo: Obrigação em Permanecer    
12. Mesmo que fosse vantagem para mim, eu sinto que não 

seria certo deixar minha organização agora 
3,36 1,177 0,35 

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

2,82 1,220 0,43 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela 7: Média, desvio padrão e coeficiente de variação (CV) dos itens de comprometimento 
organizacional segundo a EBACO (Continuação) 

Item e Fator Média  Desvio 
Padrão 

CV 

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

3,09 1,342 0,43 

15. Eu me sentiria culpado se deixasse minha organização 
agora 

2,68 1,287 0,48 

Afiliativo: Sentimento de fazer parte    
16. Sou reconhecido por todos como um membro do grupo 4,64 0,581 0,12 
17. Fazer parte do grupo é o que me leva a lutar por esta 

empresa 
4,32 0,716 0,16 

18. Nesta empresa, eu sinto que faço parte do grupo 4,73 0,550 0,12 
19. Sinto que meus colegas me consideram como membro 

da equipe de trabalho 
4,55 0,912 0,20 

Instrumental: Linha Consistente de Atividades    
20. Farei sempre o possível em meu trabalho para me 

manter neste emprego 
4,64 0,581 0,12 

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

3,64 1,093 0,30 

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

4,36 0,727 0,17 

23. Procuro não transgredir as regras daqui, pois assim 
sempre manterei meu emprego 

3,41 1,182 0,35 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A Escala de Base de Comprometimento Organizacional possui seis fatores: 

Internalização de Valores e Objetivos, Poucas Alternativas, Obrigação pelo 

Desempenho, Obrigação em Permanecer, Sentimento de Fazer Parte e Linha 

Consistente de Atividades. A Tabela 8 tem por objetivo ilustrar a média, o desvio 

padrão e o coeficiente de variação desses seis fatores estudados. Os resultados das 

médias variaram entre 2,09 e 4,73, com uma média geral de 3,81, valor que sugere 

concordância positiva geral entre os fatores. Os desvios padrão variaram entre 0,335 

e 1,001, com média geral de 0,636 e um coeficiente de variação com média geral de 

0,20, valores estes que nos indicam que, no geral, a população possui percepções 

homogêneas. 

 
Tabela 8: Média, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação (CV) do Score dos Fatores de 
Comprometimento Organizacional. 

Fator Média Desvio 
Padrão 

CV 

Afetivo: Internalização de Valores e Objetivos 4,50 0,500 0,11 
Instrumental: Poucas Alternativas 2,09 0,882 0,42 
Normativo: Obrigação pelo Desempenho 4,73 0,335 0,07 
Normativo: Obrigação em Permanecer 2,99 1,001 0,33 
Afiliativo: Sentimento de Fazer Parte 4,56 0,488 0,10 
Instrumental: Linha Consistente de Atividades 4,01 0,615 0,15 

Geral 3,81 0,636 0,20 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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O primeiro fator “internalização de valores e objetivos da organização”, formado por 

indicadores afetivos, que está relacionado ao envolvimento causado pela congruência 

entre os valores individuais e organizacionais (KELMAN, 1958 apud MEDEIROS, 

2003) apresentou média de 4,50, com desvio padrão de 0,500 e um coeficiente de 

variação de 0,11, números que indicam que a percepção da população é homogênea 

e positiva em relação a este fator. Pelo fato desse fator retratar a percepção do 

respondente em relação ao quanto seus valores pessoais se tornaram parecidos com 

os valores da Organização após seu ingresso na mesma, pode-se inferir que grande 

maioria dos colaboradores estão imersos na causa, filosofia e cultura da empresa Next 

Level Sports. 

Em seguida, o fator “poucas alternativas”, derivado dos indicadores instrumentais, 

apresentou média de 2,09, com desvio padrão 0,882 e coeficiente de variância de 

0,42. Para Meyer e Allen (1991) o comprometimento instrumental está relacionado 

aos custos existentes caso o colaborador deixe a organização naquele momento, ou 

seja, indica que os funcionários empregados com o comprometimento instrumental 

permanecem na organização porque realmente precisam. Neste fator, vale ressaltar 

que apesar da média ter sido baixa (2,09) esse não pode ser considerado um 

resultado ruim. Esta inferência indica que os colaboradores da empresa não trabalham 

lá porque precisam ou são obrigados, uma vez que a maioria discorda da ideia que 

teriam poucas oportunidades caso deixassem a organização, ou seja, provavelmente, 

escolheram trabalhar na empresa Next Level Sports por estarem engajados com a 

missão e a filosofia da empresa. Segundo Souza e Marques (2014) colaboradores que 

possuem um vínculo com a organização atrelado ao senso de dever e obrigação 

tendem a demonstrar maior desempenho em relação àqueles que se mantém 

vinculados por necessidade. 

Os indicadores normativos formam o terceiro fator: obrigação pelo desempenho. Este 

fator possuiu a maior média entre todos os outros (4,73), com baixo desvio padrão e 

baixo coeficiente de variação, 0,335 e 0,07, respectivamente. Segundo Medeiros 

(2003) este fator normativo denota um sentimento de obrigação por parte do 

colaborador em atingir os objetivos da organização, além de buscar os melhores 

resultados para a empresa. Mais uma vez, infere-se o alinhamento entre os objetivos 

da empresa e o empreendimento de esforços de seus funcionários no alcance do 

mesmo. Esse argumento é corroborado por Wierner (1982) que entende que as 
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pressões normativas sobre os funcionários costumam ser provenientes da cultura da 

empresa. Além disso, o comprometimento normativo indica um foco centrado no 

controle normativo, como por exemplo, uma missão forte e bem disseminada dentro 

da organização. 

O quarto fator também é normativo e foi denominado como “obrigação em 

permanecer”. Esse, teve como média 2,99, resultado que sugere quase uma 

concordância parcial entre os respondentes em relação ao proposto pelo referido 

fator. O desvio padrão foi relativamente alto (1,001), com um CV de 0,33, índices que 

sugerem heterogeneidade entre a população sobre esse fator. O fato dos 

respondentes concordarem em parte com os itens propostos pelo fator não são 

considerados ruins, pois indicam que eles não estão na organização porque se 

sentem obrigados, e como foi supracitado, funcionários engajados e que não são 

obrigados a trabalhar no local, tendem a render melhor. 

O quinto fator, Sentimento de Fazer Parte, está atrelado a um viés afiliativo. Vale 

ressaltar que o comprometimento afiliativo é distinto do comprometimento afetivo, 

como descrito por Gouldner (1960) onde o autor aponta que se sentir parte de alguma 

organização é diferente de introjectar as características e valores organizacionais. Os 

resultados foram: média (4,56), desvio padrão (0,488) e CV de 0,10, resultados que 

indicam um alto nível de concordância e homogeneidade em relação à percepção dos 

respondentes sobre fazer parte do grupo, característica essa muito responsável pelo 

engajamento das pessoas em diversos âmbitos sociais. Segundo Diógenes, 

Cavalcante e Oliveira (2016) o envolvimento no sentido de fazer parte gera uma maior 

probabilidade do colaborador desenvolver atitudes de lealdade dentro de sua 

organização, virtude de suma importância para o desenvolvimento do grupo no qual 

está inserido. 

Por fim, o sexto e último fator instrumental “linha consistente de atividades” é formado 

por indicadores que visam medir os comportamentos dos indivíduos para se 

manterem na organização (MEDEIROS, 2003). O resultado da média dos indicadores 

foi (4,01), com desvio padrão médio de (0,615) e CV de 0,15, que demonstram um 

consenso entre a maioria dos respondentes nas questões tangentes às atividades 

possíveis para a manutenção dos mesmos na empresa Next Level Sports. 
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A seguir, são analisados os resultados descritivos para a variável Desempenho no 

trabalho, que foram encontrados através do instrumento de Auto-Avaliação de 

Desempenho no Trabalho. 

 

4.2 Resultados descritivos da escala de Auto-Avaliação de 

Desempenho no Trabalho 

 

A Tabela 9 apresenta os resultados descritivos referentes à Escala de AutoAvaliação 

de Desempenho no Trabalho. Assim como no tópico anterior, a Tabela irá demonstrar 

todas as médias, desvios padrão e coeficientes de variação dos itens voltados para o 

desempenho do colaborador. Novamente, a escala para respostas utilizada foi do tipo 

Likert que varia entre 1 (discordo totalmente) e 5 (concordo totalmente), de modo que 

a percepção do respondente sobre o item será maior quanto maior for a média deste 

item, e o grau de concordância dos respondentes será maior conforme for a média 

obtida para cada questão. 

As médias obtidas variaram entre 3,59 e 4,95, valores elevados e que indicam 

concordância da população estudada em relação aos parâmetros utilizados para 

mensurar o desempenho. Os desvios padrão estiveram entre 0,213 e 1,155 com 

coeficientes de variação que variaram de 0,04 e 0,29. O item com menor média (3,59) 

está inserido no fator “Grau de Esforço e Conhecimento da Tarefa” e questionava se 

as atividades propostas exigiam muito esforço para serem realizadas. Esse item 

possui um desvio padrão relativamente alto (0,959) e seu coeficiente de variação foi 

0,27, valor que indica uma certa heterogeneidade na percepção em relação ao grau 

de esforço sugerido pelo instrumento, isto é, alguns acreditam dispender mais esforço 

para realizar suas atividades, enquanto outros nem tanto. 

Já o item de maior média (4,95) está presente no fator “Regulação do Desempenho”, 

que segundo Coelho Junior et al. (2010) é responsável por compreender a adequação 

do indivíduo para a ação além de perceber o quanto que seu trabalho contribui para a 

estratégia da empresa. O item buscava entender a percepção do entrevistado sobre 

se o seu desempenho contribui para a consecução da missão e objetivos da 

organização. Eles percebem que o seu desempenho contribui para a consecução da 
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missão e objetivos. Corroborando esse conceito, é notável dentro da organização o 

engajamento e o orgulho dos funcionários em estarem participando de uma possível 

etapa na vida de um estudante-atleta, que é a conquista da bolsa esportiva em uma 

universidade no exterior. O desvio padrão encontrado foi igual a 0,213 com coeficiente 

de variação de 0,04, valores baixos e que indicam um consenso entre os 

colaboradores no sentido de contribuir e caminhar na mesma direção proposta pelos 

objetivos e missão da empresa Next Level Sports. 

 

Tabela 9: Média, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação dos itens de Desempenho no Trabalho 
segundo a Escala de Auto-Avaliação Desempenho no Trabalho.                 (Continua) 

Item e Fator Média Desvio 
Padrão 

CV 

Regulação do Desempenho    
24. Faço minhas tarefas procurando manter compromisso com 

esta organização 
4,73 0,456 0,10 

25. Avalio que o desempenho do meu trabalho contribui 
diretamente para a consecução da missão e objetivos 
desta Organização 

4,95 0,213 0,04 

26. Comprometo-me com as metas e objetivos estabelecidos 
pela Organização 

4,50 0,859 0,19 

27. Redireciono minhas ações em meu trabalho em razão de 
mudanças nos objetivos desta organização 

4,45 0,739 0,17 

28. Meu trabalho é importante para o desempenho desta 
organização 

4,82 0,395 0,08 

29. Mantenho-me atualizado quanto ao conhecimento técnico 
em minha área de atuação 

4,59 0,590 0,13 

30. Mantenho um canal permanente de comunicação, 
favorecendo a interação com outras pessoas 

4,55 0,510 0,11 

31. Direciono minhas ações para realizar o meu trabalho com 
economia de recursos 

4,05 0,950 0,23 

32. Implemento ações mais adequadas quando detecto algum 
erro ou falha no meu trabalho 

4,41 0,796 0,18 

33. Eu sei o que é esperado de mim em termos de meu 
desempenho no trabalho 

4,50 0,598 0,13 

34. Tomo iniciativas, aproveitando oportunidades que possam 
gerar a melhoria de resultados 

4,55 0,510 0,11 

35. Meu desempenho no trabalho está de acordo com aquilo 
que é esperado de mim 

4,00 1,155 0,29 

Grau de Esforço e Conhecimento da Tarefa    
36. As tarefas que me são destinadas exigem que eu me 

esforce muito para realiza-las 
3,59 0,959 0,27 

37. Recebo orientações adequadas à realização das tarefas 
sob minha responsabilidade 

4,09 1,065 0,26 

38. Direciono minhas ações a partir do conhecimento da 
estrutura e das políticas da empresa 

4,27 0,631 0,15 

Execução, Monitoramento e Revisão de Desempenho    
39. Contribuo com alternativas para solução de problemas e 

melhoria de processos desta organização  
4,55 0,739 0,16 

40. Estabeleço intercâmbio com outras equipes ou unidades, 
quando necessário, para garantir o atingimento dos 
objetivos organizacionais 

4,27 0,985 0,23 

Fonte: Dados da Pesquisa 



49 

 

 

Tabela 9: Média, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação dos itens de Desempenho no Trabalho 
segundo a Escala de Auto-Avaliação Desempenho no Trabalho.                 (Continuação) 

Item e Fator Média Desvio 
Padrão 

CV 

41. São realizados encontros e reuniões, grupos, entre mim e 
meus colegas/pares e chefia para discussão e avaliação 
das ações e tarefas realizadas 

4,27 0,935 0,22 

42. Percebo o impacto de minhas ações e do resultado do meu 
trabalho sobre as outras áreas desta organização 

4,55 0,596 0,13 

Auto-Gerenciamento de Desempenho    
43. Avalio satisfatoriamente o meu desempenho na 

consecução de tarefas e rotinas relacionadas ao meu 
trabalho 

4,32 0,839 0,19 

44. Desenvolvo o meu trabalho de acordo com os padrões e 
normas estabelecidos 

4,32 0,780 0,18 

45. Utilizo ferramentas e materiais disponíveis para a melhoria 
dos resultados de meu trabalho 

4,41 0,666 0,15 

46. Planejo ações de acordo com minhas tarefas e rotinas 
organizacionais 

4,32 0,716 0,16 

47. Adapto-me a alterações ocorridas nas minhas rotinas de 
trabalho 

4,36 0,727 0,17 

48. Estabeleço prioridades em meu trabalho, definindo ações, 
prazos e recursos necessários 

4,23 0,813 0,19 

49. Estabeleço a relação entre a origem e a finalidade do meu 
trabalho 

4,27 0,767 0,18 

50. Avalio que a busca pela melhoria de meu desempenho me 
motiva a tentar fazer um trabalho melhor  

4,41 0,796 0,18 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Como o fator “Regulação do Desempenho” possui 12 itens, além da análise dos 

resultados descritivos do escore dos fatores, também é válido citar os seus itens de 

maior e menor média. O item de maior média diz respeito à relação entre o 

desempenho do funcionário em prol dos objetivos da organização e já foi supracitado. 

Por outro lado, o item de menor média dentro do fator está relacionado à percepção 

do respondente sobre o desempenho real e o desempenho esperado. O valor da 

média foi (4,00), com desvio padrão (1,155) e coeficiente de variação de 0,29, o maior 

entre todos os itens da escala. Portanto, por meio desses valores, infere-se que 

apesar da concordância indicada pela média, existiram divergências e 

heterogeneidade na percepção dos colaboradores. A seguir, a Tabela 10 ilustrará o 

escore dos fatores da Escala de Auto-Avaliação de Desempenho. 
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Tabela 10: Média, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação (CV) do Score dos Fatores de Desempenho 
no Trabalho. 

Fator Média Desvio 
Padrão 

CV 

Regulação do Desempenho 4,51 0,419 0,09 
Grau de Esforço e Conhecimento da Tarefa 3,98 0,745 0,19 

Execução, Monitoramento e Revisão de Desempenho 4,41 0,570 0,13 
Autogerenciamento de Desempenho 4,33 0,583 0,13 

Geral 4,30 0,58 0,13 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Na análise dos resultados descritivos, obtidos por escores fatoriais, percebe-se um 

alinhamento com os resultados obtidos na tabela item por item. O primeiro fator, 

Regulação do Desempenho, obteve a maior média e o menor coeficiente de variação, 

4,51 e 0,09, respectivamente. Esse fator, que engloba competências relacionadas à 

proatividade, avalia a adequação do indivíduo à ação e seu comprometimento com a 

tarefa, além da percepção sobre o impacto de seu trabalho dentro das estratégias da 

organização. De acordo com os resultados encontrados, infere-se que não houve uma 

dispersão entre as percepções, então a média, de fato, representa a percepção dos 

participantes que compuseram a amostra. Na organização, percebe-se altos níveis de 

proatividade entre os funcionários, que estão sempre solícitos a resolverem qualquer 

tipo de demanda, seja ela interna ou advinda dos atletas ou suas famílias. De fato, 

existe uma cultura interna que incentiva a proatividade dentre os funcionários. 

Grau de Esforço e Conhecimento da Tarefa foi o segundo fator avaliado e obteve 

média de (3,98), desvio padrão relativamente elevado (0,745) e o maior coeficiente de 

variação dentre os fatores, ainda que seja um valor baixo, 0,19. Segundo o autor da 

escala, o fator refere-se à percepção do respondente sobre o quanto o mesmo se 

esforça para que seus resultados sejam atingidos. Apesar de ter apresentado o maior 

CV dos fatores da escala de desempenho, é possível inferir que os colaboradores 

concordam que direcionam seus esforços em prol da obtenção de resultados.  

O terceiro fator, Execução, Monitoramento e Revisão de Desempenho está 

relacionado, principalmente, a competências como comunicação, relacionamento 

interpessoal e busca pela excelência no desempenho das tarefas. A média (4,41) com 

o baixo coeficiente de variação (0,13) indicam que a empresa Next Level Sports possui 

um canal de comunicação eficiente entre as áreas da organização, com um 

intercâmbio de informações importantes entre os colaboradores, independentemente 

de suas funções além da promoção de reuniões e encontros a fim de buscar um 
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alinhamento nas ações em prol de um melhor desempenho organizacional. Na 

empresa, existe um diálogo entre as áreas que visam melhorias estratégicas. Como 

citado anteriormente, reuniões semanais entre a gerência acadêmica, atlética e 

operacional são realizadas sempre buscando um alinhamento organizacional. 

Por fim, o fator Autogerenciamento de Desempenho obteve média de 4,33, desvio 

padrão de 0,583 e coeficiente de variação de 0,13 e está relacionado à capacidade 

do colaborador de administrar a execução de seu próprio trabalho. Coelho Junior et 

al. (2010) apontaram como facetas desse fator a capacidade de uso dos 

equipamentos disponíveis, a crença sobre a efetividade do próprio desempenho, visão 

estratégica do desempenho e interdependência na consecução de tarefas. De acordo 

com os valores e a homogeneidade inferida, pode-se entender que os colaboradores 

da organização possuem um autocontrole sobre seus desempenhos, fazendo que o 

desempenho entregado esteja de acordo com o desempenho esperado de cada um. 

Esse autocontrole sobre as próprias tarefas acaba sendo um diferencial para a 

empresa, que permite uma maior autonomia a seus colaboradores por confiarem que 

esses estão aptos a gerirem suas rotinas e suas atividades que serão 

desempenhadas. 

Para concluir o capítulo sobre discussão dos resultados, será apresentada na seção 

a seguir a análise das correlações entre as variáveis estudadas. 

 

4.3 Análise das Correlações entre Comprometimento Organizacional 

e Desempenho no Trabalho 

 

A Tabela 11 apresenta os índices de correlação estudados neste trabalho, e os 

asteriscos indicam os dados com níveis de significância de 1% e 5%. Segundo Lira 

(2004), apesar dos dados da pesquisa não apresentarem distribuição normal e nem 

uma nuvem comportada, ainda assim é possível notar uma correlação positiva e o 

coeficiente utilizado é o de Spearman, adequado para dados não-normais. 

O coeficiente ρ (rho) pode variar entre -1,0, que apresenta uma correlação negativa 

perfeita e 1,0 que indica uma correlação positiva perfeita (LIRA, 2004). As correlações 

no estudo variaram entre -0,343 e 0,813 e significância no nível de 0,01, que 
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representa 99% de chance de a correlação ser verdadeira e no nível de 0,05, que 

sugere 95% de probabilidade de correlação verdadeira. A Tabela 12 tem o intuito de 

apresentar a interpretação dos dados coletados. 

 

Tabela 11: Interpretação dos coeficientes de correlação ρ 

Valor de ρ (+ ou -) Interpretação 

0,00 a 0,29 Correlação fraca 

0,30 a 0,59 Correlação moderada 

0,60 a 0,89 Correlação forte 

0,90 a 1,00 Correlação muito forte 

Fonte: Lira (2004, p.41, com adaptações). 

 

Com os índices de correlação que serão apresentados na Tabela a seguir, será 

possível inferir o quanto que os fatores de comprometimento organizacional e 

desempenho humano estão interligados, além de possíveis correlações dentro das 

próprias variáveis. Apesar da maioria dos coeficientes serem positivos, houve valores 

negativos, que indicam, neste caso, que tais fatores não caminham na mesma 

direção, ou seja, são inversamente proporcionais.  
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Afetivo: Internalização de Valores 1 -0,319 0,127 0,400 0,341 -0,132 0,304 0,502* 0,445* 0,410 

Instrumental: Poucas Alternativas - 1 -0,185 -0,343 -0,054 0,339 -0,032 -0,176 -0,196 -0,203 

Normativo: Obrigação pelo Desempenho - - 1 0,195 0,19 0,158 0,402 0,355 0,237 0,579** 

Normativo: Obrigação em Permanecer - - - 1 0,388 0,016 0,197 0,492* 0,658** 0,131 

Afiliativo: Sentimento de Fazer Parte - - - - 1 -0,024 0,489* 0,451* 0,649** 0,320 

Instrumental: Linha Consistente de Atividades - - - - - 1 0,419 0,262 0,278 0,160 

Regulação do Desempenho - - - - - - 1 0,691** 0,650** 0,813** 

Grau de Esforço e Conhecimento de Tarefa - - - - - - - 1 0,643** 0,602** 

Execução, Monitoramento e Revisão de Desempenho - - - - - - - - 1 0,565** 

Autogerenciamento de Desempenho - - - - - - - - - 1 

Tabela 12: Índices de correlação entre as variáveis Comprometimento Organizacional e Desempenho no trabalho. 

Nota 1: dados obtidos com a aplicação do questionário. Nota 2: dados obtidos por meio da análise do SPSS. **nível de significância com ρ<0,01. *nível de significância 
com ρ<0,05 

Tabela 12: Índices de correlação entre as variáveis Comprometimento Organizacional e Desempenho no Trabalho. 
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De acordo com os resultados, analisando a correlação entre as variáveis 

comprometimento e desempenho, o fator do desempenho “Execução, Monitoramento 

e Revisão do Desempenho” foi o único a apresentar um grau de correlação forte 

(ρ>0,60) para algum fator do Comprometimento Organizacional. Com um nível de 

significância de 0,01, ou seja, com 99% de chance de o teste estatístico ser 

verdadeiro, esse fator apresentou um valor de correlação de 0,658 para o fator do 

Comprometimento Normativo “Obrigação em Permanecer”. Portanto, infere-se desse 

resultado, que o vínculo moral e ético, atrelado à não sensação de permanência por 

obrigação, como foi percebido nas respostas em relação a esse fator normativo 

direciona as ações e tarefas dos colaboradores em prol dos objetivos da organização, 

além da busca pela excelência na execução das tarefas, corroborando Bezerra, 

Bizarria e Tassigny (2014) que encontram, na conclusão de sua pesquisa, 

colaboradores preocupados em desenvolver bons resultados, porém sem vincular sua 

permanência na instituição como uma obrigação. Bastos et al. (2008) também 

sustentam que a base Obrigação em Permanecer relaciona-se positivamente com o 

desempenho. 

Além dessa correlação, o fator “Execução, Monitoramento e Revisão do Desempenho 

também apresentou uma forte relação (0,649) com o fator afiliativo “Sentimento de 

Fazer Parte”, com nível de significância de 99%. Essa correlação ilustra uma situação 

um tanto quanto trivial dentro das organizações, que é a sensação de pertencer e ser 

valorizado pelo grupo no qual se está inserido. Essa percepção de pertencimento faz 

com que o foco do colaborador esteja voltado para um desempenho de excelência na 

busca dos objetivos organizacionais. Medeiros (2003) apontou que a confiança, 

descentralização e o trabalho em equipe influenciam positivamente o desempenho, 

todas estas características estão relacionadas com a sensação de inserção do 

colaborador dentro de seu ambiente de trabalho, enquanto que a hierarquização, 

especialização dos cargos e rigor pelos resultados costumam acarretar na diminuição 

do comprometimento e desempenho. É notável dentro da organização essa noção de 

equipe. Possivelmente, pela força de trabalho ser composta por jovens que estão 

alinhados em busca de um mesmo propósito, todos realmente se tratam como amigos, 

gerando uma atmosfera organizacional propícia para o bom desempenho de todos os 

envolvidos. 
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O fator “Autogerenciamento do Desempenho” obteve um grau de correlação 

moderado com a variável normativa “Obrigação pelo Desempenho” no valor de 0,579 

com nível de significância de 0,01. Esse fator da variável Desempenho no Trabalho 

está atrelado à capacidade do colaborador de administrar a execução de seu trabalho 

além da crença sobre a efetividade do próprio desempenho, enquanto a Obrigação 

pelo Desempenho indica uma crença no esforço próprio em benefício da organização, 

ou seja, essa forte correlação sugere que quando estão dispostos e cientes de que 

tarefas devem ser desempenhadas, os funcionários da Next Academy tendem a 

render mais. Bezerra et al. (2014) aponta que a “Obrigação pelo Desempenho” tem 

relação com um sentimento de orgulho por parte do funcionário, tanto em fazer parte 

da instituição quanto ao orgulho pessoal de uma tarefa bem realizada que gere bons 

resultados para a organização. Dentro da empresa, é evidente esse orgulho dos 

colaboradores por estarem inseridos em uma organização que gera oportunidades de 

intercâmbio para jovens atletas, uma vez que todos, desde o principal diretor, estão 

sempre à disposição de pais e atletas para prestarem um serviço de excelência. 

Rose, Kumar e Pak (2009) apontam que o comprometimento afetivo, proposto por 

Meyer et al. (1991), que é base do instrumento criado por Medeiros (2003), está 

relacionado tanto à aprendizagem organizacional quanto ao desempenho dos 

colaboradores. Esta relação foi comprovada dentro do estudo, onde o fator do 

Comprometimento Afetivo “Internalização de valores” demonstrou correlação 

moderada (0,502) com o fator do Desempenho “Grau de Esforço e Conhecimento da 

Tarefa”, com um nível de significância de 0,05 ou 95%. Além desse resultado, esse 

mesmo fator do Comprometimento Afetivo também se correlacionou de maneira 

moderada (0,445) com o fator “Execução, Monitoramento e Revisão de Desempenho”, 

para um nível de significância de 0,05. Infere-se, a partir da literatura e do 

conhecimento do dia-a-dia da organização, que os funcionários imbuídos da filosofia, 

valores e objetivos da organização tendem a estar focados no seu esforço para o 

desenvolvimento das tarefas, se ajustando para o alcance de resultados e objetivos 

organizacionais. 

Com um grau de correlação de 0,492 e nível de significância de 0,05, o fator de 

Desempenho no Trabalho “Grau de Esforço e Conhecimento da Tarefa” se 

correlacionou com o Comprometimento Normativo “Obrigação em Permanecer”. Tal 

fator de Desempenho também se correlacionou com o fator Afliativo “Sentimento de 
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fazer parte” (0,451). Kiesler (1971 apud SCHEIBLE; BASTOS, 2007) apontam o pacto 

entre chefia-subordinado como um ponto de convergência entre desempenho e 

comprometimento. Esse pacto é considerado com um compromisso entre as partes 

no que tange ao comportamento dos indivíduos em relação ao ambiente 

organizacional e os objetivos da empresa. Os autores também indicam que quanto 

mais o colaborador perceber a estrutura do pacto como democrática, ou seja, com 

liberdade de expressão, abertura para diálogos com a chefia e companheiros, 

confiança no subordinado para a execução das tarefas, melhor será o desempenho 

do subordinado. Portanto, concluindo as correlações citadas neste parágrafo, este 

acordo entre as partes gera um compromisso moral do subordinado em permanecer 

dentro da organização e o faz conhecer previamente suas tarefas que serão 

designadas. Assim, se o colaborador perceber esse pacto como democrático, cada 

vez mais ele se sentirá reconhecido por todos os envolvidos como membro da 

organização, características do fator “Sentimento de Fazer Parte”. 

Concluindo as correlações entre as duas variáveis estudadas, o fator “Regulação do 

Desempenho” e o fator Afiliativo “Sentimento de Fazer Parte” possuíram grau de 

correlação moderada (0,489) com 95% de probabilidade de a correlação ser 

verdadeira. Essa correlação já era prevista, como foi citada anteriormente na seção 

4.2, uma vez que os enunciados dos itens do fator “Regulação de Desempenho” fazem 

referência ao comprometimento dos respondentes, então com a média alta obtida, era 

possível inferir que os colaboradores estariam comprometidos, cientes e inseridos 

com os objetivos e estratégias da organização, ainda ressaltando que a percepção no 

atingimento dos objetivos e estratégias da organização são características deste fator 

do Desempenho. 

Observando a escala de Desempenho no Trabalho, nota-se que as correlações 

obtidas entre os fatores são predominantemente fortes e apenas uma é moderada, 

valores que indicam que os indivíduos percebem que os fatores de desempenho estão 

altamente correlacionados no dia-a-dia do seu trabalho. O maior valor encontrado foi 

entre o fator Regulação do Desempenho com a dimensão Autogerenciamento de 

Desempenho (0,813). Dessa conexão, infere-se que quanto mais o colaborador 

perceber a importância do seu trabalho para o atingimento da missão e estratégia da 

organização, maior será sua capacidade de administrar a execução de seu próprio 

trabalho. 
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As dimensões Regulação de Desempenho e Grau de Esforço e Conhecimento da 

Tarefa possuíram correlação forte no valor de (0,691) com nível de significância de 

0,01. Este resultado indica que quanto mais o indivíduo entende que seu trabalho 

contribui para os objetivos da empresa, mais ele se esforça e se ajusta para a 

obtenção de melhores resultados. O fator Regulação do Desempenho também 

possuiu correlação forte (0,650) com o fator Execução, Monitoramento e Revisão de 

Desempenho, portanto, infere-se que a medida que contribuição do colaborador para 

os resultados da empresa aumentar, o seu foco no processo de trabalho e 

desenvolvimento de tarefas também irá crescer. 

Grau de Esforço e Conhecimento da tarefa e Execução, Monitoramento e Revisão de 

Desempenho também possuíram uma forte correlação (0,643). Pode-se entender que 

o esforço e o ajustamento em relação ao atingimento dos resultados caminham na 

mesma direção do foco do processo de trabalho e desenvolvimento de tarefas. 

Autogerenciamento de Desempenho se correlacionou de maneira forte (0,602) com o 

Grau de Esforço e Conhecimento da Tarefa e essa correlação indica a capacidade do 

indivíduo de administrar a execução do trabalho aumenta conforme o mesmo se 

esforça e se ajusta em prol dos objetivos da empresa. 

Por fim, o fator Execução, Monitoramento e Revisão de Desempenho possuiu 

correlação moderada (0,565) com o fator Autogerenciamento de Desempenho e, 

desta correlação, infere-se que a eficiência do desempenho e a capacidade de 

administrar o próprio trabalho aumentam ao passo que o foco no processo e nas 

tarefas também cresce. Vale ressaltar, que todas as correlações dentro da variável 

Desempenho no Trabalho possuíram nível de significância de 0,01, ou seja, as 

relações possuem 99% de probabilidade de serem verdadeiras. 

O próximo Capítulo abordará as conclusões dos principais resultados encontrados na 

pesquisa, além das limitações e recomendações para estudos futuros sobre 

Comprometimento Organizacional e Desempenho no Trabalho. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O presente estudo se propôs a identificar, empiricamente quais eram as relações entre 

o Comprometimento Organizacional e o Desempenho no Trabalho dos funcionários 

da empresa Next Academy. É possível afirmar que os objetivos da pesquisa foram 

alcançados, uma vez que foram identificadas relações empíricas entre os construtos. 

Os resultados também foram capazes de expressar as percepções dos colaboradores 

da organização em relação às variáveis que estavam sendo estudadas, visto que ficou 

constatado que ambas influenciam no desenvolvimento das tarefas diárias. 

Em relação aos resultados descritivos obtidos na escala de Base de 

Comprometimento Organizacional, notou-se que a menor média de comprometimento 

está em um item do fator Poucas Alternativas, resultado que não deve ser considerado 

negativo, uma vez que indica que os funcionários não estão na organização porque 

se sentem obrigados ou possuem medo de conseguirem outras alternativas, mas sim 

porque sentem que aquele emprego é o melhor para o momento. O mesmo 

instrumento indicou que os maiores resultados para o comprometimento estão 

relacionados com o fator Obrigação pelo Desempenho, com o menor coeficiente de 

variação encontrado na escala, ou seja, esses resultados indicam que os funcionários 

da empresa estão cientes de que devem se esforçar no cumprimento das tarefas e no 

alcance dos objetivos organizacionais. 

Em relação à variável Desempenho no Trabalho, a maior concordância encontrada e 

o menor coeficiente de variação, ou seja, uma percepção bastante homogênea esteve 

no fator Regulação do Desempenho, valores que, segundo Coelho Junior et al. (2010) 

mostram que os colaboradores percebem que o seu trabalho contribui para estratégia 

da organização. Esse consenso entre os respondentes sobre os resultados que seu 

desempenho pode gerar é muito positivo para a organização, pois demonstra, além 

de bons números no resultado final da empresa, uma satisfação por estarem 

contribuindo em prol de um serviço em que realmente acreditam. 

Sobre os resultados das correlações entre as variáveis, notou-se ligações relevantes 

em praticamente todos os fatores, destacando o fator Sentimento de Fazer Parte, que 

apesar de ter tido o segundo maior valor de correlação, apresentou correlações 

significativas com três dos quatro fatores do desempenho. Isso indica que o 
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colaborador se sente inserido tanto dentro da organização, quanto como membro do 

grupo, se reflete no seu desempenho. Mas, naturalmente, os outros fatores não 

podem ser desprezados, visto que a pesquisa apresentou diversas características 

diferentes entre as correlações. 

Dado os resultados expostos acima, a principal contribuição deste estudo recai no fato 

de que, com a comprovação (identificação) da relação entre comprometimento e 

desempenho profissional no âmbito da Next Academy, existe uma necessidade de 

conhecer melhor essa relação, além de compreender quais podem ser os outros 

aspectos que interferem no desempenho do funcionário. 

A partir do aprofundamento nas questões sobre a relação entre as variáveis estudadas 

no presente estudo, aliadas as políticas já existentes no ambiente da empresa, os 

gestores podem usar os insumos gerados como embasamento para novas práticas 

de gestão de pessoas, para que cada vez mais esta área da organização esteja 

alinhada com as estratégias organizacionais na busca de vantagem competitiva, para 

que os funcionários estejam sempre mais comprometidos e buscando um 

desempenho de excelência e estes traços sejam um diferencial para a organização.  

Como limitação, ressalva-se que, apesar da amostra representar 91,7% da população 

da organização, os resultados apresentam a percepção de funcionários de uma 

organização de pequeno porte com finalidade bastante específica, a promoção de 

intercâmbios esportivos por meio do futebol, não permitindo a generalização dos 

resultados para outras organizações. Também é possível que outras variáveis do 

Comportamento Organizacional exerçam influência dentro do ambiente 

organizacional, portanto recomenda-se um estudo mais abrangente, abarcando 

outras variáveis e não apenas na empresa Next Academy, mas em diversas outras 

que atuam no mesmo ramo, a fim de que se compreenda, cada vez mais, a relação 

entre essas variáveis em pequenas empresas. 

A nível de contribuições futuras, visando minimizar as limitações indicadas, 

recomenda-se novos estudos que visem correlacionar os construtos 

Comprometimento Organizacional e Desempenho Humano no Trabalho com outras 

variáveis, uma vez que, apesar de existirem inúmeras pesquisas que analisaram as 

variáveis separadamente, a literatura ainda carece de modelos empíricos mais 

complexos e generalizáveis, aplicando técnicas como regressão e equações 

estruturais. Sugere-se também pesquisas que utilizem métodos qualitativos, para que 
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seja possível dar maior profundidade à compreensão dos fenômenos. Além dessas 

sugestões, reaplicar as escalas utilizadas dentro de outros ambientes organizacionais 

também é válido para o desenvolvimento deste campo do conhecimento. 

Apesar das limitações apresentadas neste Capítulo, o objetivo do trabalho foi 

alcançado e os resultados obtidos poderão ser utilizados pela organização para 

aprimorar as suas práticas de gestão de pessoas. Espera-se que, a partir dos 

resultados e considerações apresentados, outros estudos sejam realizados para que 

a literatura mantenha o seu desenvolvimento, e cada vez mais contribua para a 

melhoria do comprometimento e do desempenho dos colaboradores. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Pesquisa sociodemográfica e Escala de Base do 
Comprometimento Organizacional 

Prezado(a) Participante, 

Meu nome é Rodrigo de Souza Matos e estou concluindo o curso de Administração 

na Universidade de Brasília. Este questionário compõe o meu trabalho de conclusão 

de curso, e visa analisar as possíveis relações entre o comprometimento e o 

desempenho humano no trabalho dos colaboradores da Next Academy. Este trabalho 

é orientado pela professora Mariana Carolina Barbosa Rêgo. 

Desta forma, venho pedir-lhe, por favor, que responda este questionário. O tempo 

médio de respostas é 10 minutos. Suas respostas serão mantidas no mais absoluto 

sigilo e confidencialidade. Procure não deixar respostas em branco. 

Sua tarefa consiste em ler e avaliar cada um dos itens que lhe serão apresentados e 

se posicionar em relação a estes. Vale ressaltar que não existem respostas corretas 

ou erradas. Peço-lhe que responda com o máximo de sinceridade possível para que 

sua resposta exprima exatamente o que pensa sobre cada afirmativa. Ressalto 

também que as questões demográficas buscam apenas caracterizar a amostra da 

pesquisa e os dados serão analisados de forma agregada. 

A escala da pesquisa varia de 1 (discordo totalmente da afirmativa) até 5 (concordo 

totalmente com a afirmativa), portanto, após ler o item escolha apenas uma opção da 

escala (1,2,3,4 ou 5) que melhor corresponda a sua percepção em relação ao item. 

Caso queira obter retorno sobre os resultados, basta entrar em contato no e-mail 

rodrigosm2005@hotmail.com. 

Obrigado, desde já, pela sua extrema importância na realização desta pesquisa. 
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1 - Pesquisa demográfica: 

 

Sexo:  

(  ) Feminino  

(  ) Masculino  

(  ) Outro 

Idade:  

(  ) 18 ou menos                                     (  ) acima de 31 anos  

(  ) de 19 a 24 anos                                 

(  ) de 25 a 30 anos 

Grau de escolaridade:  

(  ) Ensino Médio Completo 

(  ) Superior Incompleto  

(  ) Superior completo 

(  ) Aperfeiçoamento/Especialização/Pós-Graduação 

(  ) Mestrado 

(  ) Doutorado  

Cargo:  

(  ) Analista (Financeiro/Captação) 

(  ) Diretor/Gerente Operacional  

(  ) Coordenador Esportivo/Treinador 

(  ) Estagiário 

Tempo na organização:  

(  ) Menos de 1 ano  

(  ) De 1 a 2 anos  

(  ) De dois a 3 anos 

(  ) Mais de 3 anos  
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2- Escala de Bases de Comprometimento Organizacional (EBACO) 

 

Esta parte do questionário visa identificar sua percepção sobre seu comprometimento 

no exercício de suas tarefas e atribuições. Sua tarefa consiste em ler e avaliar cada 

um itens que lhe for apresentado(a) conforme tabela abaixo.  

 

Discordo 

Totalmente 

Discordo Concordo em 

parte 

Concordo Concordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 

 

1. Eu me identifico com a filosofia desta organização. 1 2 3 4 5 

2. Eu acredito nos valores e objetivos desta 

organização. 

1 2 3 4 5 

3. Desde que me juntei a esta organização, meus 

valores pessoais e os da organização tem se 

tornado mais similares. 

1 2 3 4 5 

4. 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 

5. Uma das consequências negativas de deixar esta 

organização seria a escassez de alternativas 

imediatas de trabalho. 

1 2 3 4 5 

6. Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse 

esta organização. 

1 2 3 4 5 

7. Não deixaria este emprego agora devido à falta de 

oportunidade de trabalho. 

1 2 3 4 5 

8. Se eu decidisse deixar minha organização agora, 

minha vida ficaria bastante desestruturada. 

1 2 3 4 5 
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9. O bom empregado deve se esforçar para que a 

empresa tenho os melhores resultados possíveis. 

1 2 3 4 5 

10. Eu tenho obrigação em desempenhar bem minha 

função na empresa. 

1 2 3 4 5 

11. O empregado tem a obrigação de sempre cumprir 

suas tarefas. 

1 2 3 4 5 

12. Mesmo que fosse vantagem para mim, eu sinto que 

não seria certo deixar minha organização agora. 

1 2 3 4 5 

13. Acredito que não seria certo deixar minha 

organização porque tenho uma obrigação moral em 

permanecer aqui. 

1 2 3 4 5 

14. Eu não deixaria minha organização agora porque 

eu tenho uma obrigação moral com as pessoas 

daqui. 

1 2 3 4 5 

15.  Eu me sentiria culpado se deixasse minha 

organização agora. 

1 2 3 4 5 

16.  Sou reconhecido por todos na empresa como um 

membro do grupo. 

1 2 3 4 5 

17.  Fazer parte do grupo é o que me leva a lutar por 

esta empresa. 

1 2 3 4 5 

18.  Nesta empresa, eu sinto que faço parte do grupo. 1 2 3 4 5 

19.  Sinto que meus colegas me consideram como 

membro da equipe de trabalho. 

1 2 3 4 5 

20. Farei sempre o possível em meu trabalho para me 

manter neste emprego. 

1 2 3 4 5 

21. Na situação atual, ficar com minha organização é 

na realidade uma necessidade tanto quanto um 

desejo. 

1 2 3 4 5 

22. Para conseguir ser recompensado aqui, é 

necessário expressar a atitude certa. 

1 2 3 4 5 

23. Procuro não transgredir as regras daqui, pois assim 

sempre manterei meu emprego. 

1 2 3 4 5 
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Apêndice B – Escala de Auto-Avaliação de Desempenho no 
Trabalho  

Essa parte do questionário visa identificar sua percepção sobre seu desempenho no 

exercício de suas tarefas e atribuições. Sua tarefa consiste em ler e avaliar cada um 

itens que lhe for apresentado(a) conforme tabela abaixo.  

Discordo 

Totalmente 

Discordo Concordo em 

parte 

Concordo Concordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 

 

24. Faço minhas tarefas procurando manter 

compromisso com esta Organização. 

1 2 3 4 5 

25. Avalio que o desempenho do meu trabalho contribui 

diretamente para a consecução da missão e 

objetivos desta Organização. 

1 2 3 4 5 

26. Comprometo-me com as metas e objetivos 

estabelecidos por esta Organização. 

1 2 3 4 5 

27. Redireciono minhas ações em meu trabalho em 

razão de mudanças nos objetivos desta 

Organização. 

1 2 3 4 5 

28. Meu trabalho é importante para o desempenho desta 

Organização. 

1 2 3 4 5 

29. Mantenho-me atualizado quanto ao conhecimento 

técnico em minha área de atuação. 

1 2 3 4 5 

30. Mantenho um canal permanente de comunicação, 

favorecendo a interação com outras pessoas. 

1 2 3 4 5 

31. Direciono minhas ações para realizar o meu trabalho 

com economia de recursos. 

1 2 3 4 5 

32. Implemento ações mais adequadas quando detecto 

algum erro ou falha em meu trabalho. 

1 2 3 4 5 
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33. Eu sei o que é esperado de mim em termos de meu 

desempenho no trabalho. 

1 2 3 4 5 

34.  Tomo iniciativas, aproveitando oportunidades que 

possam gerar a melhoria dos resultados. 

1 2 3 4 5 

35. Meu desempenho no trabalho está de acordo com 

aquilo que é esperado de mim. 

1 2 3 4 5 

36. As tarefas que me são destinadas exigem que eu me 

esforce muito para realiza-las. 

1 2 3 4 5 

37. Recebo orientações adequadas à realização das 

tarefas sob minha responsabilidade. 

1 2 3 4 5 

38.  Direciono minhas ações a partir do conhecimento 

da estrutura e das políticas da empresa. 

1 2 3 4 5 

39.  Contribuo com alternativas para solução de 

problemas e melhoria de processos desta 

Organização. 

1 2 3 4 5 

40.  Estabeleço intercâmbio com outras equipes ou 

unidades, quando necessário, para garantir o 

atingimento dos objetivos organizacionais.  

1 2 3 4 5 

41.  São realizados encontros e reuniões de grupos 

entre mim e meus colegas/pares e chefia para 

discussão e avaliação das ações e tarefas 

realizadas. 

1 2 3 4 5 

42.  Percebo o impacto de minhas ações e do resultado 

do meu trabalho sobre as outras áreas desta 

Organização. 

1 2 3 4 5 

43. Avalio satisfatoriamente o meu desempenho na 

consecução de tarefas e rotinas relacionadas ao 

meu trabalho. 

1 2 3 4 5 

44. Desenvolvo o meu trabalho de acordo com os 

padrões e normas estabelecidas. 

1 2 3 4 5 

45. Utilizo ferramentas e materiais disponíveis para a 

melhoria dos resultados de meu trabalho. 

1 2 3 4 5 
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46. Planejo ações de acordo com minhas tarefas e 

rotinas organizacionais. 

1 2 3 4 5 

47.  Adapto-me a alterações ocorridas nas minhas 

rotinas de trabalho. 

1 2 3 4 5 

48.  Estabeleço prioridades em meu trabalho, definindo 

ações, prazos e recursos necessários. 

1 2 3 4 5 

49.  Estabeleço relação entre a origem e a finalidade do 

meu trabalho. 

1 2 3 4 5 

50.  Avalio que a busca pela melhoria de meu 

desempenho me motiva a tentar fazer um trabalho 

melhor. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 


