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As organizações encontram-se em um processo acelerado e diferenciado de transformação de 
sua estrutura, formas de organização do trabalho e nos seus estilos de gerenciar as relações 
sociais em seu interior. Esse contexto de transformações organizacionais implicam em 
reestruturações das relações e dos vínculos psicológicos colocados como necessários na 
relação indivíduos/organizações.  
O ser humano é a principal parte de uma organização. Daí a necessidade de se analisar a 
forma como esse elemento se sente dentro da organização. 
Antunes apud Bastos & Borges-Andrade (2002) distingue os trabalhadores atuais em 
trabalhadores “centrais” e trabalhadores “periféricos” onde os primeiros permanecem tempo 
integral na organização e com maior segurança. Já os segundos têm pouca ou nenhuma 
segurança e pouco acesso às políticas de benefícios. Essa divisão entre trabalhadores acaba 
gerando algumas indagações: Num cenário de instabilidade e no qual estão os trabalhadores 
atuais pode haver comprometimento? Como é o nível de comprometimento de trabalhadores 
que antes eram funcionários fixos “centrais” mas que agora trabalham como terceirizados 
“periféricos” para a empresa? Como a mudança repercute nos níveis de comprometimento? 
Buscou-se, neste estudo, estabelecer uma análise do comprometimento dos funcionários de 
empresas prestadoras de serviços terceirizados de telecomunicações, tendo como alvo 
principal àqueles que já tiveram experiências de trabalho no setor estatal com vista a analisar 
se essa mudança de realidade de trabalho influiu no nível de comprometimento desses 
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funcionários, porque isso ocorreu e em que tipo de dimensão de comprometimento os ex-
funcionários estatais se encontram atualmente. Também se procurou comparar o resultado dos 
ex-funcionários estatais com aqueles que só tiveram experiências em empresas privadas.      
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Existem vários fatores para definir o comprometimento organizacional que pode ser visto 
como o envolvimento, a identificação e o apego que o individuo tem para com a organização 
a qual está vinculado. No cenário organizacional, o comprometimento tem sido entendido 
como uma espécie de laço psicológico entre o indivíduo e a organização a que este pertence. 
No entanto, todos estes conceitos parecem assumir uma dimensão principal de "engajamento 
em um curso de ação" (BASTOS, 1994, p. 29). 
O comprometimento organizacional se desenvolve ao longo dos anos iniciando-se no 
momento em que o individuo escolhe o emprego, depois experimentando o trabalho e por fim 
definindo suas conclusões sobre permanecer ou não no emprego. Na verdade, o indivíduo “ se 
identifica com uma organização e seus objetivos e deseja manter-se como membro, de modo a 
facilitar a consecução desses objetivos”  (Bastos apud Steil & Sanches, 1998). O funcionário 
estaria, assim, disposto a dar algo de si para contribuir com o sucesso da empresa onde 
trabalha (MORAES et al. apud STEIL & SANCHES, 1998). 
Steil & Sanches (1998) citam o estudo desenvolvido por Borges-Andrade et al. (1990) em 
uma instituição pública de pesquisa, que revelou como um importante antecedente do 
comprometimento, a percepção da existência de oportunidades de crescimento e progresso, 
tanto nos níveis administrativos (meio) quanto nos centros de pesquisa (fim).  
Os resultados de Brandão (1991), também mencionado pelas autoras, junto aos funcionários 
públicos de uma instituição pública universitária, revelaram níveis moderadamente elevados 
de comprometimento e mostraram como antecedentes mais significativos à oportunidade de 
crescimento e realização profissional e o nível de satisfação com o relacionamento de suas 
chefias. 
Allen & Meyer propuseram um modelo de comprometimento organizacional com base em 
três componentes distintos: afetivo, instrumental e normativo. Com isso eles reconheceram a 
existência de três estilos distintos de ligação entre o empregado e a organização. A intenção 
dos autores com seus estudos era de detectar as causas que fazem com que os funcionários 
permaneçam no emprego. Sendo assim, eles caracterizam os indivíduos de cada componente 
do comprometimento da seguinte forma: 

 
“ 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”  (ALLEN & MEYER apud SIQUEIRA, 2001).  

 
Para melhor compreender esses componentes é necessário examinar os seus principais pontos: 

�� &RPSURPHWLPHQWR� DIHWLYR – quando o individuo internaliza os valores da 
organização, identifica-se com suas metas ou envolve-se com os papeis de trabalho, 
desempenhando-os de forma a facilitar a consecução dos objetivos do sistema, considera-se 
que foi desenvolvida uma ligação psicológica, de natureza afetiva, com a organização 
(Siqueira, 2001). O apego psicológico do individuo associa-se à idéia de lealdade, ao 
sentimento de pertencer e ser parte importante da organização; 
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��&RPSURPHWLPHQWR�LQVWUXPHQWDO�FDOFXODWLYR�– o comprometimento do empregado 
com a organização é determinado pelas percepções individuais sobre os custos ou perdas 
decorrentes do possível rompimento.  O trabalhador analisa o quanto é vantajoso continuar 
mantendo uma relação de troca econômica da sua forca de trabalho com a remuneração e os 
incentivos oferecidos pela organização. Em síntese, o comprometimento é baseado em um 
raciocínio econômico. 

�� &RPSURPHWLPHQWR� QRUPDWLYR – a concepção psicológica de comprometimento 
normativo esta assentada numa esfera cognitiva, pressupondo que o trabalhador 
normativamente comprometido acredita ter obrigações e deveres morais para com a 
organização, devendo se comportar de forma que possa demonstrá-los (Siqueira, 2001). O 
trabalhador sente um sentimento de dever ou uma obrigação para trabalhar pela organização, 
sem ter um apego emocional. Isso o leva muitas vezes a ter ações pouco racionais.  
 
Siqueira (2001) em estudo realizado com trabalhadores da Grande São Paulo detectou que os 
três estilos de comprometimento organizacional de Allen & Meyer mantêm correlações 
positivas com todos os fatores de satisfação no trabalho, exceto o de satisfação com colegas 
de trabalho que não manteve correlação significativa com o comprometimento calculativo. 
Neste estudo também se detectou que empregados satisfeitos com o salário, com a chefia, 
com o sistema de promoções da empresa e com a natureza do trabalho que realizam são os 
que mais estão comprometidos afetiva, normativa e calculativa com as organizações 
empregadoras.    
Conformidade, comprometimento, lealdade, internalização dos valores e normas, assim como 
direcionamento das ações rumo às metas organizacionais, são aspectos estimulados pela 
extensiva socialização. Com estes procedimentos, a organização procura contratar apenas 
aqueles indivíduos que aceitam os valores organizacionais e se propõem a se esforçar na 
operacionalização destes valores. Observa-se aqui que os esforços organizacionais para 
fortalecer as regras comportamentais, juntamente com as extensivas práticas de socialização 
se configuram em estratégias encobridoras de controle que objetivam estimular tanto o 
comprometimento afetivo quanto o comprometimento comportamental (STEIL & 
SANCHES, 1998).  
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A presença estatal no setor de Telecomunicações sempre foi forte no mundo inteiro, seja 
através da propriedade de companhias telefônicas, seja regulamentando as atividades do setor. 
Contudo, tem-se observado uma tendência de proceder-se à desregulamentação e à abertura 
dos monopólios existentes devido à política neoliberal. Isso acaba gerando novas 
oportunidades e também incertezas para todos os envolvidos com este setor desde os 
empresários ate os funcionários. Além deste processo de desregulamentação, outros fatores 
também impulsionam este setor como, por exemplo, a demanda. 
No Brasil, o desenvolvimento do Setor ocorre a partir de alguns eventos fundamentais: o 
primeiro está associado aos planos de expansão, estabelecidos e operacionalizados nos anos 
60 e 70; o segundo é a aproximação entre empresas de telecomunicações e informática, a 
partir dos anos 80; e o terceiro é a abertura do mercado no início dos anos 90 (Fleury & 
Fleury, 1995). Este setor é marcado no Brasil pelo interesse que despertou nos anos 60 e 70, 
por ser considerado estratégico para o desenvolvimento do país e para sua segurança. Este 
interesse se materializou em ações diretas e indiretas para reservar parte desse mercado para 
empresas de capital predominantemente nacional, visando com que a tecnologia de produto e 
de processos produtivos e de qualidade fossem nacionalizadas, enquanto a operação do 
sistema ficava diretamente sob a gestão do Estado.  
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Nas quatro últimas décadas as Telecomunicações, passaram por transformações significativas, 
devido ao desenvolvimento tecnológico experimentado por esse seguimento. Assim, as 
Telecomunicações não se encontram apenas no centro da reestruturação industrial que se 
opera hoje a nível mundial, como um setor chave, ao lado de outros, mas são elemento central 
na definição do conjunto do padrão de desenvolvimento e do modo de regulação do 
capitalismo. 
Dutra (2003) cita a obra de Nicholas Garnham onde são apresentados quatro elementos gerais 
que pressionariam para a mudança do modelo de monopólio público das Telecomunicações. 
Dois são de ordem tecnológica (desenvolvimento da telemática e ampliação do número de 
sistemas de cabos de banda larga, fibra óticas, microondas), que abrem possibilidade de 
entrada de novos tipos de agentes no setor, garantindo uma grande heterogeneidade dos 
serviços oferecidos, tanto domésticos como empresariais, e a expansão da comunicação 
empresarial. Esta última, ligada ao terceiro fator apontado por Garnham: desenvolvimento, na 
prática dos negócios, das operações transnacionais e multiplanta e, em especial a 
internacionalização do setor financeiro, que transforma as Telecomunicações em um recurso 
da mais alta prioridade para as empresas. O quarto elemento, de ordem estratégica, que 
precisa ser enfatizado. Segundo o autor, a estreita relação entre os monopólios nacionais de 
exploração e as indústrias nacionais de equipamentos foi se tornando crescentemente 
problemática, dado o aumento dos custos de pesquisa e desenvolvimento, o que faz com que 
os mercados domésticos sejam insuficientes para a amortização dos investimentos 
necessários.  

 

������$�SULYDWL]DomR�GR�VHWRU�GH�WHOHFRPXQLFDo}HV��
Em Agosto de 1995, a proposta de Emenda Constitucional que autorizava o processo de 
privatização do Sistema Telebrás foi aprovada dando inicio a privatização das 
telecomunicações no Brasil. O segundo passo para consolidar este processo foi a elaboração 
do projeto de “ lei mínima” , que tratava da introdução da competição nos serviços de telefonia 
móvel celular, nos serviços limitados e nos de valor adicionado. Este projeto foi encaminhado 
ao Congresso em novembro de 1995 e aprovado em julho de 1996. E no, ano seguinte em 
julho de 1997, o Congresso aprovou o projeto da nova Lei de Telecomunicações. E, 
posteriormente, aprovado por decreto presidencial, ocorreu à privatização da Telebrás em 
abril de 1998.  
A privatização do Sistema Telebrás ocorreu no dia 29 de julho de 1998 através de 12 leilões 
consecutivos na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, onde foi vendida parte do Sistema 
Brasileiro de Telecomunicações, constituída por três holdings de telefonia fixa, uma de longa 
distância e oito de telefonia celular, configurando a maior operação de privatização de um 
bloco de controle já realizada no mundo. O preço total da venda da TELEBRAS foi de R$ 22 
bilhões, um ágio de 63% sobre o preço mínimo estipulado. 
Dutra (2003) salienta que o processo de reestruturação e privatização da Telebrás é parte do 
jogo de reforma estrutural do setor de Telecomunicações que vem sendo desenvolvido desde 
o início do governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Seus objetivos centrais são: 

- fortalecer o papel regulador do Estado; 
- aumentar e melhorar a oferta de serviços, em ambiente competitivo; 
- criar condições para que o desenvolvimento do setor seja harmônico com as metas de 
desenvolvimento do país; 
- maximizar o valor de venda das empresas estatais de Telecomunicações sem 
prejudicar os objetivos anteriores. 

O processo de privatização desde sua implantação a nível mundial, e no caso brasileiro, 
sempre foi criticado, no sentido de que alguns autores argumentam que, sendo uma proposta 
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política neoliberal, está envolta pelos parâmetros do capitalismo mundial que eminentemente 
deseja atender os apelos da economia de mercado, isto é, o capitalismo readequa-se a uma 
nova forma de acumulação do capital regimentada pela política financeira. 

�
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Terceirização é um processo administrativo que se caracteriza pela transferência a outra 
empresa, das atividades acessórias ou atividades-meio de uma determinada empresa, 
permitindo a esta se concentrar na sua atividade-fim (Batista, 1994). A terceirização ocorre 
quando as atividades-meio de uma empresa são executadas por terceiros que estão ligadas por 
relação laboral a uma segunda empresa contratada pela empresa cliente.  
Porém, muitas vezes, a terceirização é sinônimo de desemprego e precarização dos serviços e 
do trabalho com redução de salários e fim de conquistas trabalhistas. Muitos desses fatores se 
devem a cultura de muitos empresários que consideram a terceirização como uma simples 
intermediação de mão-de-obra e posterior exploração desta. Empresas que terceirizaram 
atividades apenas com o objetivo de reduzir custos estão sendo forçadas a reavaliar suas 
decisões devido fragilidade competitiva que algumas passaram a apresentar no mercado. 
Outro fator que pode atrapalhar um bom processo de terceirização é o processo de interação 
existente entre os funcionários fixos e os terceirizados e a adaptação destes a cultura 
organizacional da empresa contratante.  
A terceirização pode ocorrer de duas maneiras diferentes (DIEESE, 1993): 

 
1) Através da desativação, total ou parcial, de setores produtivos ou de 
serviços. A empresa que terceiriza deixa de produzir e passa a comprar 
produtos ou serviços de outras empresas existentes ou que venham a ser 
criadas através do estimulo a alguns empregados para que estes se tornem 
empresários e vendam seus produtos ou serviços para o antigo 
empregador. 
2) Através da contratação de uma ou mais empresas que alocam 
trabalhadores para execução de determinados serviços no interior da 
empresa cliente. Nesta modalidade os terceirizados atuam em conjunto 
com os funcionários da empresa nas instalações desta.        

�
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A pesquisa, no presente estudo, caracteriza-se, por sua natureza, como descritivo-exploratória, 
procurando observar, descrever, registrar, analisar e correlacionar fatos. Quanto à coleta de 
dados, os procedimentos técnicos adotados foram: a pesquisa bibliográfica, elaborada a partir 
de materiais já publicados, constituídos em livros, periódicos, artigos científicos e páginas da 
Web, relatórios de seminários, congressos e um estudo de caso. Como instrumento de coleta 
de dados se aplicou um questionário, composto por 11 questões abertas e 14 questões 
fechadas, totalizando 25 questões.  
A empresa-alvo do estudo existe desde 2000 e tem como área de atuação os estados de 
Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. A filial pesquisada foi a de Campina Grande/ 
PB. Nesta filial foram pesquisados 11 funcionários, os quais já tiveram experiência anterior de 
trabalho em outra empresa de telecomunicações. Destes funcionários, 5 só trabalharam em 
empresa privada e 6 apenas em empresas estatais. A partir da existência desses dois grupos 
(os que já haviam trabalhado em uma empresa estatal e aqueles que não tinham essa 
experiência), resolveu-se, para fins metodológicos, classificá-los em dois grupos: o dos ex-
funcionários de empresas estatais (Grupo Ex-estatal) e o dos ex-funcionários de empresas 
privadas (Grupo Ex-privado).  
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Dos funcionários pesquisados 9 são homens, 1 é mulher e 1 não especificou. A média de 
idade dos trabalhadores é de 34,7 anos. Quanto ao estado civil, 8 são solteiros, 2 casados e 1 
não respondeu. 

�
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Buscando identificar possíveis mudanças no comprometimento dos funcionários devido às 
mudanças de empregos (por ex.: quebra de estabilidade para os funcionários que pertenceram 
às empresas estatais), foram feitos na pesquisa alguns questionamentos sobre o antigo 
trabalho. Os funcionários pesquisados, em geral, apresentam uma experiência longa nos seus 
antigos empregos. Os do grupo ex-estatal têm uma experiência que varia de 4 a 13 anos. Já 
nos do Grupo ex-privado esta experiência variou de 6 meses a 7 anos. Uma das questões da 
pesquisa relacionada ao antigo emprego versava sobre a qualidade no relacionamento com os 
colegas no trabalho anterior. Os resultados obtidos foram semelhantes em ambos, tanto os ex-
estatais como os ex-privados afirmaram ter relacionamentos que variavam entre bom e ótimo 
com os colegas no antigo emprego.  
Outra pergunta foi sobre como o entrevistado considerava o antigo ambiente de trabalho e os 
resultados obtidos foram: 4 integrantes do Grupo Ex-estatal achavam o ambiente bom e 2 
ótimo. Já o Grupo Ex-privado teve o seguinte resultado: 4 bom e 1 regular.  
A indagação sobre o nível de comprometimento do entrevistado em relação à antiga empresa 
na qual haviam trabalhado é um dos itens que melhor podem demonstrar a existência de 
mudanças nos níveis de comprometimento, pois permite a comparação com o atual nível de 
comprometimento. Os resultados do grupo Ex-estatal encontram-se nos gráficos 1 e 2. 
 

  
    
     Gráfico 1 – Comprometimento com antigo emprego      Gráfico 2 – Comprometimento com o atua emprego 

 

Os resultados acima demonstram que existiu uma redução nos níveis de comprometimento do 
Grupo Ex-estatal depois da saída do setor estatal e a ida para uma empresa privada. Vale 
salientar que o trabalho para a atual empresa é a primeira experiência em uma empresa 
privada dos integrantes deste grupo após a saída do serviço público. No grupo Ex-privado não 
houve variação no comprometimento em relação à antiga empresa e a nova.  
Esta situação de menor comprometimento por parte dos integrantes do Grupo ex-estatal pode 
ser originaria do vínculo de trabalho existente na organização que é baseada na terceirização, 
diferente da estabilidade que eles possuíam no antigo emprego. Esta constatação foi obtida 
quando feita à indagação se existe diferença no comprometimento dos funcionários fixos e os 
funcionários terceirizados. Os membros do Grupo Ex-estatal afirmaram que essa diferença 
existia. Algumas das justificativas foram: falta de um vínculo empregatício, estabilidade, 
remuneração mais baixa dos terceirizados e as poucas chances de melhoria profissional. No 
Grupo Ex-privado houve uma divisão nas respostas. Os que afirmaram existir diferença 
mencionaram a pouca estabilidade no emprego e a questão salarial como motivos deste menor 
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comprometimento. Podemos perceber, com base nesses resultados, que ambos os grupos 
atribuem o menor comprometimento dos terceirizados a pouca estabilidade no emprego e aos 
menores salários.    
Quando pedidos para avaliarem o comprometimento de seus colegas do antigo trabalho, 5 
funcionários do Grupo Ex-estatal afirmaram serem seus colegas comprometidos e 1 muito 
comprometido. Na empresa atual, 4 membros do Grupo Ex-estatal disseram que a maioria dos 
seus colegas estava comprometida, 1 afirmou que a metade estava comprometida e 1 não 
soube afirmar. Já no Grupo Ex-privado, as respostas em relação ao comprometimento dos 
antigos colegas foram: 4 disseram que os ex-colegas eram comprometidos e 1 eram muitos 
comprometidos. Na atual empresa, 4 afirmam que a maioria de seus colegas é comprometida 
e 1 não soube afirmar.   
Perguntou-se também a opinião dos entrevistados sobre o comprometimento da 
gerência/direção da empresa anterior e da atual. Os resultados estão na tabela 1. 
 
Tabela 1 - Comprometimento da gerência/direção 
 
1tYHO�GH�FRPSURPHWLPHQWR *UXSR�([�HVWDWDO� *UXSR�([�SULYDGR�
� (PSUHVD�DQWLJD (PSUHVD�DWXDO (PSUHVD�DQWLJD (PSUHVD�DWXDO 
Muito comprometido - - 1 1 
Comprometido 6 5 4 4 
Pouco comprometido - 1 - - 
Total 6 6 5 5 

 

Com base na tabela percebe-se que a opinião dos integrantes do Grupo Ex-privado em relação 
às gerências/direções das duas empresas não mudou. Enquanto que no Grupo Ex-estatal tem-
se uma nova redução no nível de comprometimento percebido pelos funcionários em relação a 
gerência da empresa pública. 
Também foi pedido para que os funcionários citassem os fatores que mais influenciavam no 
comprometimento das pessoas de forma geral. Os resultados obtidos com os dois grupos 
demonstram uma forte ênfase nos aspectos relacionados à valorização e ao reconhecimento 
profissional dentro da organização, obtendo mais de 50% das respostas. Os funcionários 
desejam serem vistos como importantes dentro da empresa. A forma como são tratados e 
percebidos se constitui, para os funcionários pesquisados, num fator importante para a 
geração do seu comprometimento. Já os aspectos ligados a questão financeira ao lado do 
ambiente de trabalho ficaram no segundo lugar em termos de importância por parte dos 
funcionários bem como a estabilidade do  emprego. 
Apesar dos pesquisados terem dito que os aspectos financeiros e a estabilidade no trabalho 
estão num segundo plano eles também afirmaram que estes fatores interferem no 
comprometimento.  
Já quando os entrevistados foram solicitados a mencionarem quais fatores influem em seu 
comprometimento foi constatado que os do grupo Ex-estatal valorizavam mais os aspectos 
financeiros, seguido pela estabilidade e o reconhecimento. Os membros do grupo Ex-privado 
direcionaram suas respostas mais para fatores ligados a valorização profissional e o 
reconhecimento. Desta forma, o fator econômico, mais forte no grupo dos ex-funcionários de 
empresas estatais pode ser resquício de uma época de maiores benefícios proporcionados pelo 
serviço público. Essa valorização no aspecto econômico também pode ser originaria da 
formação familiar existente no grupo dos Ex-estatais que é formado, em sua maioria, por 
pessoas casadas, que enfatizaram nas suas respostas os valores financeiros e a estabilidade no 
emprego no comprometimento. Os funcionários solteiros deram mais ênfase na valorização e 
no reconhecimento. Desse resultado pode-se perceber que à medida que o individuo assume 
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maiores responsabilidades, como a formação de uma família e a manutenção da mesma, passa 
a existir uma maior primazia dos aspectos econômicos sobre os demais, principalmente 
quando a realidade econômica do país não oferece muitas expectativas no mercado de 
trabalho, o que o torna mais preso à organização na qual trabalha, mesmo que, as vezes, não  
esteja satisfeito com ela. 
 

 Quadro 1 - Fatores principais na geração do comprometimento dos funcionários 
 

*UXSR�([�HVWDWDO� *UXSR�([�SULYDGR�
Aspectos financeiros Valorização 

Estabilidade Reconhecimento 
Reconhecimento Estabilidade 

 

Por fim, quando os dois Grupos foram questionados sobre a satisfação com o trabalho e sobre 
satisfação com as tarefas realizadas na empresa de telecomunicações em que trabalham e se 
os objetivos dela estavam de acordo com os seus objetivos pessoais a grande maioria 
respondeu que sim, onde em todos estes questionamentos houve apenas 1 resposta negativa 
contra 10 positivas em cada questão. 

�
���&RQFOXV}HV�
Os resultados apresentados demonstraram que os ex-funcionários estatais (Grupo Ex-estatal) 
apresentaram uma variação redutiva no seu nível de comprometimento após a mudança de 
regime de trabalho. Uma série de motivos pode justificar essa variação: a ausência de 
estabilidade no regime privado, salários menores etc. Neste estudo este grupo apresentou 
características que relacionam o seu comprometimento a fatores relativos as recompensas 
econômicas existentes em se permanecer ou não na empresa.  
Com base nos dados colhidos nesta pesquisa foi possível observar que as variáveis 
relacionadas com o reconhecimento e com a valorização profissional foi o aspecto mais citado 
como gerador do comprometimento dos funcionários para com a empresa, sendo que estes 
aspectos foram mais valorizado pelos funcionários do grupo Ex-privado. A questão financeira 
também foi um dos pontos mais citados, o que demonstra que os trabalhadores além de 
quererem ser bem tratados pela organização também querem ter recompensas.  
Neste tipo de relacionamento, baseados na recompensa e análise das vantagens econômicas de 
se permanecer ou não na empresa, provavelmente os funcionários trocariam a organização por 
outra se tivessem uma proposta de remuneração maior. Mesmo assim, à mudança do vínculo 
empregatício dos trabalhadores, que antes eram funcionários fixos “ centrais”  mas que agora 
trabalham como terceirizados “ periféricos” , não sofreu uma alteração significativa que 
demonstrasse que tal mudança tenha influenciado no sentimento de ser ou não comprometido 
com a empresa. 
O fato dos trabalhadores estarem satisfeitos com as atividades que exercem na organização e 
de se considerarem comprometidos com a mesma torna possível, mesmo num cenário de 
instabilidade e de flexibilização das relações trabalhistas, haver comprometimento por parte 
dos funcionários. Contudo, novos estudos são necessários para entender melhor como as 
pessoas reagem em meio às mudanças de regime de trabalho, para que se possa constatar de 
forma mais concreta as influências das mudanças de trabalho, em especial as causadas pelo 
processo de privatização ocorrido no Brasil nos anos 90, e como elas modificaram a forma 
como os funcionários se comportam e se comprometem nas organizações. 

�
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