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COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO DE CASO 
EM UM TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MÉDIO PORTE DA REGIÃO 
NORDESTE DO BRASIL 
 
RESUMO 

O objetivo deste estudo foi identificar que tipo de comprometimento organizacional os 

servidores de um Tribunal de Justiça de médio porte, da região Nordeste, mais se 

identificam, bem como analisar o nível desse comprometimento, uma vez que o tema é 

pouco explorado no setor público. O modelo analítico adotado foi a abordagem 

multidimensional de Meyer e Allen (1991). A pesquisa empírica caracteriza-se como de 

campo, descritiva-exploratória, com abordagem quantitativa. Como técnica de coleta de 

dados foi utilizado o questionário e a análise dos dados foi realizada através da média e 

do desvio-padrão. Foi utilizada uma amostra de 149 (cento e quarenta e nove) servidores. 

Os resultados demonstram que os servidores possuem um comprometimento de nível 

médio com a organização e se identificam mais com os enfoques dos comprometimentos 

normativo e afetivo. Este estudo possibilitou a melhor compreensão do comprometimento 

organizacional dos servidores deste Tribunal de Justiça, bem como a importância do tema 

para o serviço público. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os estudos sobre comprometimento organizacional intensificaram-se a partir 

da década de 70, isso ocorreu devido às rápidas transformações ocorridas nas 

organizações, motivadas, principalmente, pelo fenômeno da globalização, como assinala 

Medeiros et al. (2003). As organizações precisaram mudar para se adaptar a ambientes 

cada vez mais instáveis, turbulentos e competitivos, por isso houve diversas transformações 

nas organizações, em suas estruturas, em seus processos produtivos e em suas gestões. 

A globalização influenciou, ainda, diversas transformações sociais, demográficas, culturais e 

tecnológicas que impactaram profundamente nos ambientes de trabalho, exigindo a 

necessidade de novos formatos organizacionais e gerando novas expectativas, demandas e 

atitudes da força de trabalho (BOTELHO; PAIVA, 2011; OLIVEIRA; TANAKA, 2016). 

Diante do contexto de um mundo globalizado, altamente competitivo e em 

constante transformação, o elemento humano é ressaltado como um fator de 

competitividade, qualidade e sobrevivência das organizações (FLEURY, 1991; CASTRO, 

1992; BASTOS; BORGES-ANDRADE, 1995). Isso ocorre porque o ser humano ver no 

trabalho sua fonte para autorrealização e crescimento, portanto, estando ele 

comprometido com seu trabalho, será um diferencial para que a organização obtenha 

vantagem competitiva, já que o capital humano não é de fácil imitação, como os demais 

capitais (máquina, dinheiro, tecnologia). 

Na década de 90, Pfeffer e Veiga (1999) afirmaram que a gestão de 

recursos humanos voltou a ser considerada como o elemento propulsor do desempenho 

empresarial. Nesse sentido, Bastos (1992) observou, em seus estudos,  que as 

organizações almejam maior qualidade e produtividade, por isso buscam atrair e manter 

profissionais mais competentes. Corroborando, Medeiros et al. (2003) percebeu que as 

empresas continuam se esforçando para procurar e reter pessoas mais qualificadas e 

propensas a se comprometer com as organizações. Por isso, os processos de 

recrutamento e seleção buscam prover as organizações com profissionais mais 

qualificados e que sejam comprometidos. 

Medeiros et al. (2003) sinaliza que os estudos sobre comprometimento 

organizacional iniciaram, no Brasil, na década de 90, com os trabalhos de Bastos, que 

passou a ser uma referência para os estudos que objetivam abordar o tema. As pesquisas 

sobre o construto têm evoluído, abordando o tema como um construto multidimensional, 

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

complexa, por esse motivo, é consenso, hoje, na literatura que o comprometimento possui 

múltiplos focos, como organização e carreira, e bases, como afetiva, normativa e 

instrumental (MEDEIROS et al, 2003). 
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O tema comprometimento organizacional é de relevante importância não 

somente para as organizações privadas, mas também para as organizações públicas, que 

tem como objetivo promover o bem comum da coletividade, através da prestação dos 

serviços públicos. O Estado deve almejar a qualidade na prestação desses serviços 

públicos, por meio de atividades desempenhadas de forma célere, objetivando a perfeição 

e o alcance de resultados positivos. Para que esses objetivos sejam alcançados, são 

necessários servidores comprometidos com o exercício e suas funções. 

O conceito de comprometimento é tratado tanto na abordagem dos estudos 

sobre a relação indivíduo-organização como na linguagem científica, daí os inúmeros 

conceitos a respeito do construto. Na relação indivíduo-organização, comprometimento é 

entendido como uma atitude integrada por dimensões afetiva, cognitiva e 

comportamental. Já na linguagem científica, comprometimento significa uma adesão, um 

forte envolvimento do indivíduo com vários aspectos de seu ambiente de trabalho, em 

especial com sua organização empregadora, como afirmam Bastos, Brandão e Pinho 

(1997). Os autores destacam algumas dimensões de significados comuns entre as 

diversas definições de comprometimento organizacional, tais como: a) o desejo de 

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

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

emprenho em favor dele. 

Meyer e Allen (1991) definem comprometimento organizacional como a força 

que liga o indivíduo ao curso de ações de relevância para um objetivo, podendo ser 

conceituado em três dimensões por meio de uma abordagem multidimensional: afetiva 

(comprometimento é apego afetivo com a organização), calculativa/instrumental 

(comprometimento percebido como custos associados a deixar a organização) e normativa 

(comprometimento é tratado como uma obrigação de permanecer na organização). 

Esta abordagem ainda é escassa de estudos na área de Administração 

Pública conforme observado pelo levantamento de Nogueira (2011). Destaca-se ainda que 

mesmo com os aumentos de estudos obsevador por Oliveira (2014) depois da criação do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), percebe-se uma priorização de estudos que abordem 

a gestão externa em detrimento de um olhar mais objetivo de insumos internos de gestão 

(Nogueira, 2011). Percebe-se que entendimento dos aspectos relacionados ao 

comprometimento organizacional em tribunais tem obtido maior atenção em estudos 

recentes da literatura de gestão do Poder Judiciário (Botelho & Paiva, 2011; Oliveira & 

Tanaka, 2016). Baseando-se no modelo multidimensional de Meyer e Allen (1991), 

o presente trabalho tem por objetivo analisar o nível de comprometimento organizacional 
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dos servidores em um Tribunal de Justiça de médio porte da região Nordeste, 

especificamente analisar o nível de comprometimento organizacional afetivo, instrumental 

e normativo, buscando, assim, responder ao seguinte questionamento: Qual o tipo de 

comprometimento organizacional o servidor público do Tribunal de Justiça mais se 

identifica?  

O estudo encontra-se segmentado em seções, iniciando-se pela presente 

introdução. Em seguida, tem-se uma seção abordando o contexto geral do 

comprometimento organizacional. Na seção seguinte, são apresentados cada um dos 

enfoques do comprometimento organizacional. O comprometimento organizacional no 

Poder Judiciário é rapidamente abordado na seção posterior. Os procedimentos 

metodológicos são apresentados e depois se têm as análises e discussões dos resultados 

obtidos. Finaliza-se com as considerações finais e as referências utilizadas no estudo. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

Para Bastos et al. (2008), o tema comprometimento organizacional é marcado 

pela diversidade de definições e modelos teóricos, o que gera uma redundância conceitual. 

Os autores destacam que Mowday, Porter e Steers (1982) constataram diferentes 

definições e enfoques relacionados ao tema comprometimento no trabalho, como: 

a) a vontade que o indivíduo tem disponível ao desenvolver suas atividades e a lealdade 

com o sistema social; 

b) a forma de relacionamento de um membro com o sistema como um todo; 

c) a maneira pela qual as metas da organização e as do indivíduo se tornam 

crescentemente integradas e harmônicas; e 

d) as identidades da pessoa e da organização se ligam através das atividades e da 

orientação para o desempenho de seu trabalho, entre outros. 

 

Moraes et al. (1995) destacam que, devido ao interesse de vários 

pesquisadores sobre as questões relacionadas ao indivíduo com a organização, têm 

proporcionado um conjunto significativo de definições a respeito do tema, o que aumenta 

as dificuldades de entendimento do construto e permite a aceitação de conceituações e 

mensurações diferenciadas. Bastos (1994) afirma que a dispersão do conceito, de 

comprometimento está relacionada à natureza desse tipo de conceito, tanto na linguagem 

cotidiana como na científica. 
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Para Bastos, Brandão e Pinho (1996; 1997) existem, pelo menos, três usos 

cotidianos do conceito de comprometimento: o primeiro relaciona-se com o conceito de 

“compromisso”, “com envolvimento” e descreve formas de como as pessoas se 

comportam em relação a determinados alvos: “com comprometimento” que, no caso, seria 

o oposto de “descompromissado”, indicando, assim, o grau de atenção, esforço, cuidado 

que a pessoa coloca ao realizar algo; o segundo, diz respeito ao estado do indivíduo, 

assim, comprometimento seria um estado de lealdade a algo, relativamente duradouro e 

que pode ser descrito através de sentenças que descrevem intenções, sentimentos e 

desejos; e o terceiro, refere-se à relação entre conjuntos de condições que conduzem a 

produtos indesejados: comprometer como impedir, prejudicar. 

Conforme Bastos, Brandão e Pinho (1996; 1997), o conceito de 

comprometimento na linguagem científica é mais limitado, e restringe-se ao significado de 

“engajamento”, ou seja, adesão e envolvimento do indivíduo com o ambiente de trabalho 

e com a organização. 

Mesmo diante de diversas definições acerca de comprometimento 

organizacional, é possível perceber que existem significados comuns, como, por exemplo, 

identificação, apego, envolvimento com objetivos e valores, exercer esforço, bem como o 

desejo de permanecer, de continuar e o sentimento de orgulho por permanecer. Bastos 

(1997) define comprometimento como se sentir vinculado a algo e ter desejo de 

permanecer naquele curso de ação. 

Medeiros et al. (2003) dizem que hoje é consenso na literatura que o tema 

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

afetiva, normativa e instrumental. Brito e Bastos (2002) concordando com esta 

concepção, destacam que a literatura distingue diferentes focos que funcionam como alvo 

do vínculo do trabalhador, como, por exemplo, a organização, valores, carreira. Quanto a 

focos ou alvos do comprometimento, existem abordagens diferenciadas, quanto à 

natureza ou quanto aos motivos que levam o indivíduo a se comprometer. As abordagens 

são: afetiva, instrumental, normativa, sociológica e comportamental, que são entendidas 

como as bases do comprometimento. 

 

2.1 ENFOQUES DO COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

Os três enfoques principais a respeito do Comprometimento Organizacional 

que são: o afetivo, o instrumental e o normativo. Aqui aborda-se adicionalmente o Modelo 

Multidimensional de Meyer e Allen (1991). 
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2.1.1 ENFOQUE AFETIVO 

Conforme Bastos (1993), as bases do enfoque afetivo estão nos estudos de 

Etizioni (1975), que relaciona mecanismos utilizados pelas organizações para obtenção 

da obediência e concordância a padrões de envolvimento gerados pelos trabalhadores. 

Essa abordagem dominou a literatura do comprometimento organizacional a 

partir dos estudos de Mowday, Porter e Steers (1982). Apesar de reconhecerem 

abordagem comportamental, esses autores tratam o comprometimento numa perspectiva 

atitudinal,  enfatizando a natureza afetiva do processo de identificação do indivíduo com 

os objetivos e os valores da organização. 

Mowday, Porter e Steers (1979) definem comprometimento organizacional 

como: “uma força de identificação e envolvimento de um indivíduo com uma organização 

em particular, e pode ser caracterizado por, pelo menos, três fatores: a) estar disposto a 

exercer um esforço considerável em benefício da organização; b) uma forte crença e a 

aceitação dos objetivos e valores da organização; e c) um forte desejo de se manter 

membro da organização”. 

Portanto, entende-se que o comprometimento, nessa perspectiva, vai além 

de uma postura de lealdade passiva com a organização; envolve um relacionamento ativo 

e que busque o bem-estar na organização. 

Através dos trabalhos desenvolvidos por Mowday, Porter e Steers (1979), foi 

possível validar um instrumento para medir o comprometimento, o Organizational 

Commitment Questionnaire (OCQ). Ressalte-se que esse instrumento utiliza a definição 

de comprometimento estabelecida por esses autores e considera apenas a perspectiva 

atitudinal, denominada também de afetiva. O OCQ foi validado, no Brasil, pelos autores 

Borges-Andrade, Afanasief e Silva (1989). 

 

2.1.2 ENFOQUE INSTRUMENTAL 

A corrente instrumental, que também pode ser chamada de calculativa, 

continuação ou side-best (“trocas laterais”), é baseada nos trabalhos de Becker (1960) e 

está relacionada às trocas e aos investimentos que o indivíduo fez, sendo para ele muito 

custoso o ato de desligar-se da organização. O autor considera que o comprometimento é 

um conceito que identifica formas de ações características de certos tipos de pessoas. 

Corroborando, Hrebiniak e Alutto (1972), baseados nos estudos de Becker (1960), 

definem o comprometimento como um fenômeno estrutural, que ocorre como resultado 

das transações indivíduo-organização e das alterações nos benefícios adquiridos e 
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investimentos realizados pelo indivíduo em seu trabalho, ao longo do tempo. Dessa 

forma, de acordo com Becker (1960), a noção de linhas consistentes de atividades, em 

um curso de ação, induz o indivíduo a escolher, entre diversas alternativas, aquela que 

melhor se adeque aos seus objetivos. 

Conforme Moraes et al. (1995) entende-se da corrente instrumental que a 

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

satisfatoriamente às expectativas e necessidades dos empregados, nos aspectos como: 

salário, status e liberdade. 

Nessa linha de raciocínio, Bastos (1993) entende que o comprometimento é 

um mecanismo psicossocial cujos elementos side-bets ou consequências de ações 

prévias (recompensas e custos) impõem limites ou restringem ações futuras. Para ele, o 

enfoque de Becker (1960) foi operacionalizado por Ritzer e Trice (1969) e por Alluto, 

Hrebiniak e Alonso (1973), que sugeriram escalas de mensuração que avaliavam a 

possibilidade do trabalhador deixar a organização caso recebesse algum incentivo 

externo. Essas escalas se baseavam nas seguintes variáveis: salário, função, status, 

responsabilidade e oportunidades. Segundo Bastos (1993), os estudos de Meyer e Allen 

(1988) definem os tipos de comprometimento derivados dos enfoques afetivo e 

instrumental e indica instrumentos para mensurar cada um deles. 

Bastos et al. (2008) sustentam que o empregado pode ser influenciado pelo 

receio de instabilidade, caso ele deixe a organização, e que, na maioria dos casos, esse 

vínculo criado pode ser encontrado no tempo de serviço prestado à empresa. 

O empregado estabelece, de certa forma, uma “via de mão dupla”, todavia este tipo de 

troca não traz uma situação de prazer como a descrita no comprometimento afetivo. 

De acordo com Bastos et al. (2008), as incertezas dão a base para a formação do 

comprometimento instrumental e estão relacionadas a quatro elementos, a saber: a) as 

perdas sociais no trabalho, que são relacionadas à crença de perder a estabilidade no 

emprego, o prestígio do cargo, o contato de amizade com os colegas de trabalho e a 

liberdade de realizar o trabalho; b) as perdas de investimentos feitos na organização, que 

envolvem o fato do trabalhador ter dedicado tempo e esforço na organização e no status 

que o mesmo alcançou na empresa; c) perdas de retribuições organizacionais, nesse 

caso, o empregado receia perder o salário e benefícios que a empresa lhe proporciona; e 

d) perdas profissionais, nessa situação, o trabalhador teme perder o prestígio que tem por 

ser funcionário da empresa em que trabalha, receia demorar tanto a se acostumar em um 

novo trabalho como também a ser respeitado em uma nova organização. 
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2.1.3 ENFOQUE NORMATIVO 

A base dos estudos do enfoque normativo estão nas pesquisas de Wiener 

(1982), o qual define comprometimento como “a totalidade das pressões normativas 

internalizadas para agir num caminho que encontre os objetivos e interesses organizacionais”. 

O enfoque normativo surgiu da convergência entre a teoria organizacional de 

Etzioni (1975) e a psicologia social, principalmente nos trabalhos de Azjen e Fishbein (1980). 

Medeiros et al. (2003) também discutem sobre o enfoque normativo ao 

salientar que, conforme Wiener (1982), os indivíduos comprometidos demostram 

determinados comportamentos, pois acreditam que é “certo” e moral fazê-los, ressaltando 

que o elemento central, de aceitar os valores e os objetivos organizacionais, representa 

uma forma de controle sobre as ações das pessoas, o qual o autor define como 

normativo-instrumental. Os autores dizem que esse estudo de Wiener (1982) é derivado 

do Modelo de Intenções Comportamentais de Fishbein (1967). Esse modelo almeja prever 

e entender as intenções comportamentais dos indivíduos, sendo que este comportamento 

é determinado, essencialmente, por dois fatores: o atitudinal, em que a atitude acerca de 

uma ação é resultado da avaliação dos efeitos dessa ação, e o normativo, no qual a 

percepção acerca de uma ação é resultado de pressões normativas, normalmente da 

cultura da empresa, que impõem sua ação e seu comportamento na organização. Para 

Wiener (1982), a visão normativa indica que as empresas precisam ter um foco centrado 

nos controles normativos, através de normas, regulamentos, ou mesmo uma missão forte 

e disseminada na organização. 

Para Bastos (1993), esse enfoque teórico busca associar dois planos de 

análise: o organizacional, através do conceito de cultura, e o individual, através da 

motivação e comportamento. 

Wiener (1982) Realizou a mensuração do comprometimento normativo de 

modo simples, através de três indicadores. No instrumento, perguntou-se aos 

respondentes em que extensão eles sentiam que um indivíduo deveria ser leal a sua 

organização, deveria fazer sacrifícios em benefício da organização e não deveria criticar a 

organização. Posteriormente, Meyer e Allen (1991) validaram um modelo de 

comprometimento organizacional normativo, o qual foi reconhecido pela literatura sobre o 

tema. 
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2.1.4 MODELO MULTIDIMENSIONAL DE COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 
DE MEYER E ALLEN 

Para Meyer e Allen (1991), o comprometimento é entendido como uma força 

que liga o indivíduo ao curso de ações de relevância a um objetivo e pode ser 

acompanhado por diferentes opiniões que têm a função de dimensionar o 

comportamento. Allen e Meyer (1990, p. 3) caracterizam os indivíduos baseando-se em 

cada componente do comprometimento, da seguinte maneira: 

Empregados com um 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. 

 

Meyer e Allen (1991) utilizam três dimensões para conceituar 

comprometimento: 

a) Comprometimento Afetivo: o comprometimento seria um envolvimento, apego, em que 

ocorre identificação com os objetivos e valores da organização. O indivíduo almeja dar algo de si 

para contribuir para o bem-estar da organização, e, portanto, vai além da lealdade passiva; 

b) Comprometimento Instrumental: o comprometimento é percebido como altos custos 

associados a deixar a organização; 

c) Comprometimento Normativo: o comprometimento é entendido como uma obrigação em 

permanecer na organização. 

 

Meyer e Allen (1991) entendem que essas dimensões não são tipos de 

comprometimento, mas como componentes. De acordo com Bastos e Costa (2000), essa 

concepção se destaca nas investigações empíricas sobre o comprometimento 

organizacional, em conformidade com o movimento de afirmação da abordagem 

multidimensional no estudo desse tema. 

 

2. 2 COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL NO PODER JUDICIÁRIO 

Verifica-se uma carência de estudos sobre a Gestão do Poder Judiciário 

conforme levantamento estabelecido por Nogueira (2011), mas é possível verificar um 

aumento no acesso de informações produzidas pelo CNJ (Oliveira, 2014). Este órgão vem 

possibilitando mudanças no formato de gestão dos tribunais brasileiros ao fornecer um 

acompanhamento do desempenho organizacional e aumentar a transparência dos 

mesmos.  O Relatório Justiça em Números, publicado anualmente, permite que os cidadãos 

tenham acesso a alguns indicadores estatísticos dos tribunais dispostos nas seguintes 
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categorias: Orçamentários; Litigiosidade; Acesso à Justiça e Perfil de Demandas. Como 

forma de facilitar a comparação entres os tribunais, uma classificação de porte foi criada 

para separar grupos que possuem semelhanças de indicadores de despesa, de processos 

novos e tramitando, bem como a quantidade de servidores e magistrados. Os tribunais 

foram segmentados em pequeno, médio ou grande porte (DPJ, 2016).  

O tema de Comprometimento Organizacional tem obtido maior atenção por 

parte de pesquisadores que tiveram acesso aos tribunais de grande porte. Portanto, 

verifica-se uma lacuna de maior compreensão deste assunto em tribunais classificados 

como de médio ou pequeno porte pelo CNJ. Deste modo, tem-se por base inicial, os 

estudos realizados nos Tribunais de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e São Paulo (TJSP). 

Nestes foram observador que os servidores têm, predominantemente, o comprometimento 

calculativo/instrumental, influenciados, principalmente, por questões relacionadas à 

estabilidade e à remuneração.  

No estudo realizado no TJMG, Botelho e Paiva (2011) observaram que as 

entrevistas feitas com os servidores demonstraram que quanto menos recompensas o 

servidor recebe, mais insatisfeito ele fica e, portanto, compromete-se menos com a 

organização. Outro aspecto ressaltado pelas autoras, foi o fato dos servidores não 

deixarem o TJMG devido às dificuldades de recolocação no mercado de trabalho, mas se 

surgisse uma oportunidade melhor, no que tange a questões salariais e qualificação 

profissional, não hesitariam em deixar o Tribunal, evidenciando, assim, o comprometimento 

instrumental dos servidores, ou seja, a relação de custos associados a deixar a instituição. 

Botelho e Paiva (2011) perceberam, ainda, que os servidores não 

desenvolvem um sentimento de gratidão e dever com a organização, portanto, não acham 

que tenham uma obrigação moral com as pessoas ou com a instituição, demonstrando, 

dessa forma, que não há um comprometimento normativo nesses servidores. 

Botelho e Paiva (2011) concluíram em seu estudo que os servidores do 

TJMG encontram-se descomprometidos em razão da falta de infraestrutura, da 

sobrecarga de trabalho, da falta de perspectivas no plano de careira e, principalmente, da 

falta de valorização do servidor. Concluiu, ainda, que os principais motivos desses 

servidores se manterem ligados ao Tribunal são a estabilidade e os benefícios adquiridos. 

No estudo aplicado no TJSP, Oliveira e Tanaka (2016) observaram que os 

servidores veem o Tribunal como uma instituição boa para se trabalhar e procuram agir 

em favor dela, todavia sentem que não há reciprocidade por parte da organização, tendo 

em vista que ela não proporciona meios para melhorar a vida dos servidores, e que esse 

é um motivo que afeta muito o comprometimento no trabalho. 
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Assim como no estudo aplicado no TJMG, Oliveira e Tanaka (2016) também 

evidenciaram, em seu estudo aplicado no TJSP, o fato de os servidores perceberem o 

Tribunal como fonte de sustento de suas famílias e que não teriam alternativa caso 

deixassem a organização. Os servidores afirmaram que sairiam do TJSP, caso surgisse 

uma oportunidade melhor, ou seja, assim como no TJMG, esses servidores também 

possuem o comprometimento instrumental. 

Oliveira e Tanaka (2016) concluíram, ainda, que os servidores estão 

envolvidos, satisfeitos e preocupados com a instituição, demonstrando assim, um 

resquício de comprometimento afetivo. 

Observou-se que, assim como no TJMG, os servidores do TJSP, também 

não sentem obrigação moral com as pessoas ou com a instituição, mas respeitam as 

normas e obrigações do Tribunal. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

O estudo foi realizado com servidores públicos de diversos setores de um 

Tribunal de Justiça de médio porte da região Nordeste, em função do critério de 

acessibilidade dos autores (Vergara, 2003), bem como pela ausência de estudos 

semelhantes em tribunais de médio porte (Botelho & Paiva, 2011; Oliveira & Tanaka, 2016).  

O método escolhido foi o quantitativo, por meio de pesquisa de campo, 

através da aplicação de questionário impresso, entregue e solicitado a cada servidor para 

preenchimento individual. A amostra foi composta de 149 servidores, da faixa etária de 21 

a 65 anos, que participaram das turmas do módulo de Orientação por Resultados do 

Programa de Desenvolvimento de Gestores (PDG). Os respondentes do questionário eram 

de funcionários detentores de cargos de chefia e assessoramento do Tribunal, do Fórum 

da comarca da capital, Juizados Especiais e comarcas do interior do Estado. Os servidores 

foram selecionados pela técnica não probabilística por conveniência. A amostragem não 

probabilística não exige que se utilizem fórmulas para encontrar o tamanho da amostra 

representativa do universo, conforme Acevedo e Nohara (2013). O período de realização 

da pesquisa descritiva-exploratória foi de 25 de abril a 07 de julho de 2016. 

Dessa forma, nesse estudo, a coleta de dados foi através do questionário do 

tipo Likert  na escala de 1 a 5, e contendo informações demográficas. O instrumento 

utilizado foi o questionário que, no primeiro bloco, trouxe 22 questões baseadas no 

instrumento utilizado por Meyer e Allen (1991), com respostas na escala Likert de 1 a 5, 

que variam de discordo totalmente (1 ponto) para concordo totalmente (5 pontos). 
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O segundo bloco do questionário foi composto por 7 questões fechadas, nas quais 

constavam as variáveis necessárias para conhecer quem eram as pessoas participantes 

da amostra, em que foram coletados dados das características demográficas dos 

respondestes. Essas variáveis foram sexo, idade, estado civil, nível de escolaridade, 

vínculo institucional, jurisdição da lotação e o tempo de trabalho na instituição. 

Para estabelecer o nível de comprometimento dos servidores do Tribunal de 

Justiça de médio porte da região Nordeste, foi aplicado o questionário conforme 

abordagem multidimensional de Meyer e Allen (1991), que foi analisado por meio da 

média e do desvio padrão. Foram utilizados 22 indicadores, sendo sete indicadores de 

comprometimento normativo, sete indicadores de comprometimento instrumental e oito 

indicadores de comprometimento afetivo. 

O método utilizado para fazer a análise dos dados foram a média e o desvio-

padrão de cada um dos indicadores do questionário. Procurou-se adotar os mesmos 

critérios estabelecidos por Oliveira e Tanaka (2016) para faciltar a compreensão dos 

dados analisador. Portanto, ficou estabelecido o valor das médias em alto quando obtiver 

o valor de 4 a 5, de médio no valor de 3 a 4 e de baixo quando o resultado for menor do 3. 

Enquanto o desvio-padrão, teve-se o entedimento de que valores abaixo de 1 demonstra 

maior homogeneidade dos resultados. Além disso, foram realizadas comparações entre o 

perfil dos respondentes e os componentes do comprometimento organizacional. 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O Tribunal em que foram aplicados os questionários possui 4.029 cargos, 

sendo 3.187 cargos efetivos e 842 cargos comissionados. A amostra foi composta por 

149 respondentes, representando 3,70% dos servidores, sendo 97 efetivos 

(representando 3,04% dos cargos efetivos) e 53 comissionados (representando 6,18% 

dos cargos comissionados). Essa amostra está nos parâmetros estabelecidos por Gil 

(2002) para um nível de confiança de 95%, em que a margem de erro é de 10%. 

A amostra, em relação ao sexo, é composta por 38,26% de respondentes do 

sexo masculino e 61,74% do sexo feminino. Em relação ao estado civil, 24,83% são 

solteiros, 65,77% são casados, 9,40% são outros. Em relação ao nível de escolaridade, 

0,67% possuem ensino médio, 29,53% possuem graduação, 64,43% possuem 

especialização, 4,70% possuem mestrado e 0,67% possuem doutorado. Em relação à 

faixa etária, 36,91% estão acima de 21 até 35 anos, 47,65% estão acima de 36 até 50 

anos, 14,09% estão acima de 51 até 64 anos e 1,34%  estão acima de 65 anos. 
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Em relação aos cargos, 65,10% são efetivos e 34,90% são comissionados, sendo lotados da 

seguinte forma, 58,39% estão no 1º grau, 38,93% no 2º grau e 2,68% no Juizado Especial. 

O questionário possui 22 indicadores que buscam identificar o tipo de 

comprometimento que os servidores mais se identificam: afetivo, instrumental ou 

normativo, de acordo com a Tabela 1. 

Os critérios para analisar as médias foram: de 4 a 5 como alto, de 3 a 4 

como médio e abaixo de 3 como baixo. Para analisar os desvios-padrões foi: abaixo de 1 

para maior homogeneidade. Diante dessas informações, segue algumas considerações 

acerca da Tabela 1. 

Nota-se que o comprometimento normativo possui boas médias nos 

indicadores 1, 12, 20 e 22, mas destes indicadores, apenas o 1 e o 22 possui bons 

índices desvios-padrões, o que demonstra regularidade das respostas nestes indicadores. 

O comprometimento normativo, de modo geral, teve uma média de 3,88 nas respostas e 

um desvio-padrão de 1,38, mostrando que o comprometimento normativo dos servidores 

é médio e suas respostas foram heterogêneas. 

Observa-se que o comprometimento afetivo possui boas médias nos 

indicadores 5, 7, 16 e 17, mas destes indicadores, apenas o 5 e o 17 possui bons índices 

desvios-padrões, o que demonstra regularidade das respostas nestes indicadores. 

Nenhum indicador desse componente teve média baixa. O comprometimento afetivo, de 

modo geral, teve uma média de 3,82 nas respostas e um desvio-padrão de 1,23, 

mostrando que o comprometimento afetivo dos servidores também é médio e suas 

respostas foram heterogêneas, mas menos que as do comprometimento normativo. 

 
Tabela 1 – Opinião apresentada pelos servidores 

COMPONENTE INDICADORES MÉDIA 
DESVIO 
PADRÃO 

Normativo 

Cumpro com as obrigações e deveres, desempenhando 
as tarefas solicitadas. 

4,83 0,44 

Mesmo se fosse vantajoso para mim, sinto que não 
seria certo deixar minha organização (Tribunal) agora. 

3,35 1,44 

Eu não deixaria esta organização (Tribunal) no momento 
porque tenho uma obrigação moral com as pessoas daqui. 

3,08 1,32 

Respeito a hierarquia, normas e procedimentos da 
organização (Tribunal). 

4,80 0,45 

Estou insatisfeito com as obrigações e deveres que 
desempenho na organização (Tribunal). 

2,29 1,37 

Desempenho melhor as minhas atividades ao perceber 
que ela está alinhada com um dos objetivos estratégicos 
da organização (Tribunal). 

4,13 1,03 

Procuro me adequar às normas e procedimentos 
estabelecidos pela organização (Tribunal). 

4,70 0,60 
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Afetivo 

Sinto os problemas da organização (Tribunal) como se 
fossem meus. 

3,54 1,14 

Sinto que trabalho com satisfação. 4,32 0,91 

Esta organização (Tribunal) tem um grande significado 
pessoal para mim. 

4,24 1,01 

Permaneço na organização (Tribunal) apesar de outras 
oportunidades, porque deseja continuar nela. 

3,26 1,38 

Trabalho com mais afinco quando as tarefas são 
solicitadas por algum membro da equipe. 

3,32 1,37 

Não vinculo os problemas da organização com os meus 
problemas pessoais. 

4,14 1,16 

Sinto-me realizado ao saber que faço parte desta 
organização (Tribunal). 

4,35 0,82 

Faço parte de uma equipe, portanto dificilmente deixaria 
a organização (Tribunal). 

3,43 1,30 

Instrumental 

Se a organização (Tribunal) incentivar e criar 
oportunidades para crescimento profissional, não 
pensaria em sair dela. 

4,53 0,98 

Se decidisse deixar o meu trabalho agora, acredito que 
a minha vida ficaria muito desestruturada. 

3,73 1,44 

Trabalho esta organização (Tribunal) devido à 
estabilidade e pelos benefícios oferecidos. 

3,54 1,34 

Acho que teria poucas alternativas se deixasse esta 
organização (Tribunal). 

2,60 1,40 

Gosto dos desafios que vivencio recorrentemente no 
trabalho. 

4,19 1,00 

Pretendo ficar nessa organização (Tribunal) até a minha 
aposentadoria. 

3,61 1,42 

Indicador 21 - Preciso de incentivos e oportunidades de 
crescimento para não sair da organização (Tribunal). 

3,65 1,37 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Percebe-se que o comprometimento instrumental possui boas médias nos 

indicadores 3 e 14, e possui bons índices desvios-padrões, o que demonstra regularidade 

das respostas nestes indicadores. Apenas no indicador 2 esse componente teve média 

baixa de 2,60, entretanto, o índice do desvio-padrão foi de 1,40, o que demonstra 

respostas mais heterogêneas. O comprometimento instrumental, de modo geral, teve uma 

média de 3,69 nas respostas e um desvio-padrão de 1,40, mostrando que o 

comprometimento instrumental dos servidores também é médio e suas respostas foram 

heterogêneas, mas mais do que as dos outros comprometimentos. 

Portanto, de maneira geral, o comprometimento dos servidores deste 

Tribunal de Justiça é médio, tendo em vista que a média de comprometimento foi de 3,80 

e o índice do desvio-padrão foi de 1,34, o que mostra respostas heterogêneas. 
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Em uma segunda análise, este estudo buscou fazer uma relação entre os 

indicadores do primeiro bloco de questões com os dados demográficos, buscando 

identificar se estes dados influenciam os servidores a possuírem determinado tipo de 

comprometimento. Por isso, serão apresentados na Tabela 2, a médias das respostas 

segmentados em seis atributos e suas respectivas categorias relacionadas com o tipo de 

comprometimento (normativo, afetivo e instrumental), a saber: vinculo institucional 

(efetivos; comissionados); sexo (masculino; feminino); nível de escolaridade (graduação; 

especialização; mestrado/doutorado); unidade de lotação (1º grau; 2º grau; juizado 

especial); estado civil (casado(a)s; solteiro(a); outros); Faixa etária (de 21 até 34 anos; de 

36 até 50 anos; de 51 até 64 anos; acima de 64 anos). 

 
Tabela 2 – Comparativo de atributos com tipo de comprometimento (valor médio) 

Atributos Categorias Afetivo Instrumento Normativo 

Vínculo institucional 
Efetivos 3,89 3,84 3,86 

Comissionados 3,71 3,42 3,92 

Sexo 
Masculino 3,86 3,67 3,89 

Feminino 3,80 3,70 3,88 

Nível de Escolaridade 

Graduação 3,75 3,58 3,87 

Especialização 3,85 3,73 3,88 

Mestrado / Doutorado 4,01 3,78 4,02 

Unidade de Lotação 

1º Grau 3,80 3,65 3,92 

2º Grau 3,81 3,76 3,82 

Juizado Especial 4,44 3,57 4,07 

Estado Civil 

Casado(a) 3,84 3,5 3,86 

Solteiro(a) 3,87 3,74 3,89 

Outros 4,05 3,88 4,06 

Faixa Etária 

De 21 até 35 anos 3,61 3,51 3,78 

De 36 até 50 anos 3,93 3,78 3,91 

De 51 até 64 anos 4,01 3,85 4,00 

Acima de 65 anos 3,06 3,71 4,57 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Iniciando, buscou identificar qual o tipo de comprometimento os servidores 

efetivos e comissionados mais se identificam. O tipo de comprometimento que os 

servidores efetivos mais se identificam é o afetivo com a média de 3,89, entretanto, nota-

se que esses servidores identificam-se com todos os tipos de comprometimento, mas o 

que tem a média maior é o afetivo, demonstrando que, conforme defendido por Meyer e 

Allen, os servidores se identificam com a organização e estão nela porque querem. 

Enquanto os servidores comissionados identificam-se mais com o comprometimento 

normativo, com a média de 3,92, demonstrando, conforme os autores, que esses 
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servidores estão na organização devido às pressões normativas, ou seja, estão na 

organização porque sentem que são obrigados. Analisando a média geral, os servidores 

efetivos possuem uma média de 3,82 e os comissionados de 3,68, ambos possuem um 

comprometimento médio, todavia os efetivos são mais comprometidos que os 

comissionados. 

Observa-se, também, que tanto homens como mulheres possuem uma 

identificação maior com os comprometimentos normativo e afetivo, prevalecendo em 

ambos o normativo, com uma média de 3,88 e 3,89, respectivamente.  

Bastos (1993) considera, em seus estudos, que os homens tedem a ser 

mais comprometidos que as mulheres, no entanto, corroborando com os resultados de 

Botelho e Dias (2011), observa-se que há um equilíbrio no comprometimento em ambos 

os sexos, pois, neste estudo, os homens possuem um comprometimento médio de 3,79 e 

as mulheres de 3,76.  

Percebe-se que os servidores com mestrado ou doutorado possuem um 

forte comprometimento normativo e afetivo, com médias de 4,02 e 4,01, respectivamente. 

Tanto nos servidores com graduação como nos com especialização, existe um 

comprometimento normativo médio, com média de 3,87 e 3,88, respectivamente.  

Para Bastos (1993), quanto maior o nível de escolaridade menor o 

comprometimento do indivíduo, principalmente, os comprometimentos instrumental e 

normativo. Entretanto, nota-se que quanto menor o nível de escolaridade menor o 

comprometimento, pois os servidores com o maior nível de escolaridade são mais 

comprometidos com média geral de 3,87, os que possuem especialização, têm a média 

geral de 3,83, e os com graduação, de 3,69. 

Em relação à unidade de lotação dos servidores, aqueles que estão lotados 

no Juizado Especial possuem um forte comprometimento afetivo, com uma média de 

4,44, vale ressaltar que todos os respondentes desta unidade são comissionados. 

Os servidores lotados no 1º e 2º grau se identificam mais com o comprometimento 

normativo, com médias respectivamente de 3,92 e 3,82. Nota-se que, no caso dos lotados 

no 2º grau, houve um empate técnico no comprometimento afetivo e normativo, já que as 

médias foram respectivamente de 3,81 e 3,82. 

Em análise geral das médias, os servidores mais comprometidos são os 

lotados no Juizado Especial, com média de 4,03, demonstrando um forte 

comprometimento, os lotados no 2º grau e no 1º grau, possuem médias gerais de 3,8 e 

3,79, respectivamente. 
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Analisando o estado civil, os servidores com estado civil outros, identificam-se 

mais com o comprometimento afetivo e normativo, com médias, respectivamente, de 4,05 

e 4,06, demonstrando um comprometimento forte destes servidores. Já os servidores 

casados ou solteiros possuem um comprometimento médio, identificando-se mais com o 

comprometimento normativo, com médias, respectivamente, de 3,86 e 3,89. Botelho e 

Dias (2011) concluiram em seus estudos no TJMG que os servidores solteiros possuem 

um comprometimento menor, principalmente no que tange ao afetivo e instrumental. 

Concordando com as autoras, neste estudo observa-se que os servidores solteiros são os 

menos comprometidos, com média geral de 3,65. Já os casados possuem uma média 

geral de 3,83 e os com estado civil outros possuem a maior média de 3,98. 

Por fim, analisando a faixa etária os servidores acima de 51 anos até 

64 anos possuem um forte comprometimento afetivo e normativo com médias de 4,01 e 4. 

Já os servidores acima de 65 anos predomina o comprometimento normativo com média 

de 4,57. Os servidores de 35 até 50 anos se identificam mais com os comprometimentos 

afetivo e normativo, com médias de 3,93 e 3,91. E os servidores de 21 até 35 anos 

possuem o comprometimento normativo, com média de 3,78. Percebe-se que de 21 a 64 

anos, analisando a média geral, o comprometimento tendem a crescer, mas acima de 65 

anos diminui o comprometimento, conforme Gráfico 1. 

Ressalte-se, ainda, Botelho e Dias (2011), corroborando com Bastos (1993), 

afirmaram que quanto mais tempo o servidor fica na organização o seu comprometimento 

tende a ser maior, especificamente nos âmbitos normativo e instrumental, devido à 

percepção que os mesmos possuem de dever a ser prestado com o Tribunal, além da 

valorização da posição, respeito, entrosamento, das vantagens (financeiras ou não) que 

obtiveram ao longo dos anos na organização. 

 
Gráfico 1 – Faixa etária versus Média de comprometimento 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Neste estudo, a média de tempo na instituição dos respondentes foi de 

12,14 anos, e nota-se que o comprometimento dos servidores, de fato, vai aumentando 

ao longo de suas trajetórias na organização, no entanto, quando aproxima-se do período 

da aposentadoria, observa-se que há uma diminuição desse comprometimento. 

Concluindo, as médias dos questionários, analisando os três tipos de 

comprometimento, o normativo teve média de 3,88, o afetivo de 3,82 e o instrumental de 

3,69, demostrando que o tipo de comprometimento que os servidores deste Tribunal mais 

se identificam é o normativo. 

Comparando os resultados deste estudo com os realizados no TJMG no 

TJSP, observa-se que nestes Tribunais, o tipo de comprometimento que os servidores 

possuiam era o instrumental, ou seja, que estão na organização devido aos custos 

associados em deixá-la (Botelho & Paiva, 2011; Oliveira & Tanaka, 2016). Além disso, 

Botelho e Paiva (2011), observaram, ainda, que os servidores do TJMG estavam 

descomprometidos com a instituição. No Tribunal deste estudo, observa-se que o tipo de 

comprometimento que os servidores mais se identificam, diferentemente das experiências 

de Minas Gerais e São Paulo, é o normativo, ou seja, está relacionado às pressões 

normativas, esses servidores estão na organização porque sentem uma obrigação moral 

com a organização. Percebe-se, ainda, que estes servidores possuem um 

comprometimento considerado como de nível médio. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho se propôs responder o seguinte questionamento qual 

seria o tipo de comprometimento organizacional que o servidor público do Tribunal de 

Justiça de médio porte da região Nordeste mais se identificava? Concluiu-se que há um 

equilíbrio entre as três dimensões (afetiva, normativa e instrumental), com uma leve 

predominância do comprometimento normativo. O modelo analítico foi a abordagem 

multidimensional de Meyer e Allen (1991).  

Os dados foram apresentados da seguinte maneira: primeiramente, variáveis 

demográficas dos participantes da pesquisa, sendo 149 respondentes do questionário; 

posteriormente, o comprometimento analisado a partir dos dados coletados através dos 

questionários, por meio dos resultados dos cálculos das médias e dos desvios-padrões e 

o cruzamento desses dados buscando analisar as correlações com os dados 

demográficos; por fim, uma comparação dos resultados deste estudo com os aplicados 

nos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e São Paulo. 
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Os resultados da pesquisa sugerem que os servidores do Tribunal de Justiça 

de Médio Porte da região Nordeste possuem um comprometimento de médio para alto, 

com ênfase nas dimensões afetiva e normativa, indicando que os mesmo se identificam 

com a organização e que sentem que possuem uma obrigação moral tanto com a 

instituição como com as pessoas, além disso, observou-se que os servidores trabalham 

com satisfação, que o Tribunal possui um grande significado pessoal para eles e que os 

mesmos respeitam e se adequam às normas e hierarquias da organização, confirmando, 

assim, os resultados deste estudo. Por outros lado, os servidores sentem a necessidade 

de maiores incentivos e oportunidades, por parte do Tribunal, para o seu crescimento 

profissional. 

Dentre as limitações do estudo, pode-se segmentar em aspectos teóricos e 

práticos. Em termos teóricos, percebe-se a dificuldade de transladar alguns indicadores 

do entendimento do comprometimento de funcionários que atuam em organizações 

privadas para o ambiente de organizações da esfera pública. Embora os conceitos sejam 

adotados em sentido mais amplo, visualiza que os indicadores do componente 

instrumental podem ser interferidos pela estabilidade do cargo de servidores públicos 

efetivos. Outro aspecto consiste numa possível tendência de que o componente 

normativo tenha um valor médio mais elevado no comprometimento de servidores ligados 

ao Poder Judiciário. Portanto, estes são fatores que podem ser entendidos como 

limitantes para uma melhor adaptação do questionário proposto. Em termos práticos, 

destaca-se a limitação operacional do escolha e do tamanho da amostra. O número de 

respondentes também foi mais baixo, pois os questionários foram aplicados apenas no 

último módulo do treinamento, fazendo com que houvesse uma influência da evasão 

natural dos gestores indicados para este programa de desenvolvimento de gestores. 

O critério de acessibilidade facilitou para a obtenção de um número de respondentes que 

poderia ter sido facilmente ampliado se o questionário fosse aplicado em todas as turmas 

do treinamento realizado pelo tribunal.  

Por fim, recomenda-se a realização de outras pesquisas sobre o tema 

comprometimento organizacional, tanto no Poder Judiciário de outros estados, como em 

outras instituições públicas, almejando a realização de comparações entre as instâncias 

do Judiciário e em outras organizações. Sugere-se a diversificação das metodologias, 

com a utilização de abordagens quantitativas e qualitativas nos estudos, objetivando 

compreender melhor o comprometimento organizacional no Brasil, tanto no setor público 

como no privado.  
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