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Resumo: O presente estudo foi realizado nas operadoras de telefonia móvel, juntamente com 
os seus agentes autorizados que a representam. A problemática da pesquisa testa se há 
alguma diferença de nível do comprometimento organizacional nos dois setores presentes, 
nas empresas de telefonia, que são o setor corporativo e o varejo, nos três níveis do 
comprometimento organizacional proposto por Meyer e Allen (1991): Afetivo, Normativo e 
Instrumental. Também descobrirá em qual fator dessa tridimensão, as empresas são mais 
comprometidas. Após a aplicação da pesquisa e a análise e interpretação de dados, foram 
detectadas as diferenças dos níveis de comprometimento nos dois setores, dentro da 
tridimensionalidade do comprometimento organizacional, por fim, comprovou-se um maior 
comprometimento nos aspectos afetivos e normativos. 
Palavras-chave: 1. Recursos Humanos; 2. Comprometimento Organizacional; 3. Empresas 
Privadas. 

1. Introdução 

Esta pesquisa foi realizada nas empresas de telefonia, tendo como objetivo aprofundar 
os estudos do comprometimento organizacional, matéria de grande importância para a 
Administração de Recursos Humanos. Para Dessler (2003): 

Os produtos de baixo custo e alta qualidade não são apenas resultado de máquinas 
automatizadas sofisticadas. Em vez disso, eles são o fruto de funcionários altamente 
comprometidos com todo o trabalho e com auto disciplina de produzir os melhores 
produtos que puderem ao menor custo possível.  

Neste mundo globalizado e extremamente competitivo, é primordial possuir uma 
vantagem competitiva sobre os concorrentes. Ter uma força de trabalho competente, ter 
objetivos comuns à organização e um alto nível de comprometimento, é necessário a qualquer 
organização que almeja ser líder de mercado. Para isso ocorrer, é imprescindível a união da 
principal força dentro da organização, que são as pessoas. Essa união das pessoas as 
transforma em talentos, geradores do sucesso; elas não são vistas somente como recursos.  

O Comprometimento Organizacional é estudado há cerca de quarenta anos e atualmente 
possui modelos de múltiplos componentes para sua mensuração. O seu principal objeto é a 
descoberta dos níveis de comprometimento do indivíduo com sua organização, ou seja, é o 
engajamento, o envolvimento, um conjunto de ações e sentimentos do indivíduo com a 
instituição em que trabalha. Esta pesquisa seguirá o modelo da tridimensionalidade proposto 
por Meyer e Allen (1991), modificado por Meyer, Allen e Smith (1993) (apud MEDEIROS, 
1998). O modelo de Meyer e Allen é aceito mundialmente, já que foi validado em diversas 
culturas organizacionais. 

Esses autores definem o comprometimento organizacional em três componentes: 
- Comprometimento Afetivo – Há um envolvimento de apego emocional pelo qual a 

pessoa se identifica com a organização; 
- Comprometimento Normativo – A pessoa possui um sentimento de obrigação de 

continuar na organização; 
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- Comprometimento Instrumental – Há um sentimento de necessidade de continuar 
na organização acima de tudo, podendo se tornar um prejuízo à sua vida pessoal, caso deixe a 
organização. 

O presente estudo exploratório tem como objetivo identificar os componentes do 
comprometimento organizacional dos dois setores (corporativo e varejo) das empresas de 
telefonia móvel. 

A problemática da pesquisa gira em torno de uma pergunta central: Qual setor possui o 
maior nível de comprometimento organizacional considerando a tridimensionalidade de 
sua formação? 

Foram realizadas pesquisas descritivas e bibliográficas, através de questionários escritos 
e individuais, aplicados à população total das organizações de telefonia da cidade de Santa 
Maria, RS. Após a coleta de dados, foram feitas análises e interpretações, através dos cálculos 
estatísticos de tendência central, utilizando o software SPSS 13.0. 

Por fim, foram apresentados os resultados da pesquisa o qual mostrou qual setor das 
organizações possui um maior comprometimento, diante dos fatores da tridimensionalidade 
do comprometimento organizacional, já que esses influenciam os aspectos psicossociais e, 
também em sua vida pessoal, profissional e organizacional, de todos os que estão envolvidos 
com as empresas. Também se apresentou quais fatores do comprometimento organizacional 
às empresas possuem maior comprometimento.  

2. Comprometimento Organizacional 

A expressão “comprometimento organizacional” foi definida como: 

A forma de gerar diversas interpretações, consistindo em atitude ou orientação para 
a organização, que une a identidade da pessoa à empresa. Pode ser um fenômeno 
estrutural que ocorre como resultado de transações entre os autores organizacionais; 
ou um estado em que o indivíduo se torna ligado à organização por suas ações e 
crenças ou ainda, a natureza do relacionamento de um membro com o sistema como 
um todo. 
Ainda falam que, não possui um conceito único, sendo que o propósito básico dos 
teóricos tem-se restringido a delimitar e identificar seus determinantes de modo a 
direcionar esforços para envolver o ser humano integralmente com a organização e 
atingir maiores escores de produtividade. 
Apesar da maioria das pesquisas concentrarem seus esforços nos enfoques afetivo-
atitudinal e instrumental, as demais “vertentes” apresentam contribuição, igualmente 
valiosa para o aprimoramento do tema. 
O ponto de partida inicial é de que, o vínculo do indivíduo com a organização existe 
e é inevitável. É diferenciado apenas na forma como este vínculo se desenvolve e se 
mantém no ambiente organizacional. Também se tem a certeza de que altos níveis 
de comprometimento trazem resultados positivos para a organização e seus 
membros (Bandeira, Marques e Veiga, 2000).  

Para Medeiros (1997), o comprometimento organizacional: 

Tem sido estudado profundamente nos últimos quarenta anos. O seu enfoque 
principal é o de encontrar resultados que expliquem os níveis de comprometimento 
do indivíduo no trabalho. A grande maioria dos estudos procurou formular modelos 
para quantificar o comprometimento e estudá-lo em face de variáveis que o 
antecedem e variáveis que lhe são conseqüentes. 

Bastos (1994) estabeleceu vários significados para a palavra comprometimento. Dentre 
elas identificou o comprometimento significando um engajamento, agregamento ou 
envolvimento. Mais adiante, ressaltou o comprometimento e o seu caráter disposicional: 
“Como uma disposição, comprometimento é usado para descrever não só ações, mas o 
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próprio indivíduo. É assim tomado como um estado, caracterizado por sentimentos ou reações 
afetivas positivas tais como lealdade em relação a algo”.  

O autor diz que o comprometimento é ainda uma propensão à ação, a se comportar de 
determinada forma, a ser um indivíduo disposto a agir.  

Bastos (1997) diz que: 

O conceito de comprometimento organizacional perde sua amplitude, conservando 
apenas o significado de “engajamento” e eliminando o seu conteúdo de valorização 
negativa, passando a significar adesão, forte envolvimento do indivíduo com 
variados aspectos do seu ambiente de trabalho, em especial com a sua organização 
empregadora. 
Ressalta ainda que, convivendo com inúmeros outros conceitos (envolvimento, 
identificação, entre outros), entre as diversas definições de comprometimento 
organizacional, constantes da literatura, pode-se perceber algumas dimensões de 
significados comuns, a saber: O desejo de permanecer, de continuar, o sentimento de 
orgulho por pertencer; a identificação, o apego, o envolvimento com objetivos e 
valores; engajamento, exercer esforço, empenho em favor de.  

As atitudes organizacionais tendem a ser substancialmente correlacionadas. O 
desempenho é determinado por limitações de habilidade, de motivação e 
situacionais, enquanto a rotatividade é determinada, em parte, por variáveis 
econômicas externas. Assim, a relação entre as atitudes organizacionais e o 
comportamento é mediada por fatores que estão além do controle do indivíduo 
(MUCHINSKY, 2004).  

3. Metodologia 

A metodologia utilizada gira em torno de pesquisas descritivas, que mostram os 
diversos níveis de comprometimento organizacional de uma determinada população. 

O objetivo geral da pesquisa é verificar os níveis de comprometimento entre os setores 
das organizações estudadas, conforme a sua estrutura tridimensional. Também, medir em qual 
fator do comprometimento organizacional, as empresas possuem maior comprometimento.  

“As pesquisas descritivas têm como objeto primordial a descrição das características de 
determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 
1999). 

O autor conceitua delineamento de pesquisa, referindo-se ao planejamento da pesquisa 
em sua dimensão mais ampla, envolvendo tanto a sua diagramação, quanto a previsão de 
análise e interpretação dos dados. Entre outros aspectos, o delineamento considera o ambiente 
em que são coletados os dados, bem como as formas de controle das variáveis envolvidas. 
Também o delineamento ocupa-se precisamente do contraste entre a teoria e os fatos, e sua 
forma é a de uma estratégia ou plano geral que determine as operações necessárias para fazê-
lo. 

As empresas de telefonia possuem dois setores distintos, o corporativo e o varejo, tendo 
uma população total de 47 pessoas. A pesquisa será aplicada nesses dois tipos de população 
existentes nas organizações e estudará os diversos níveis de comprometimento que cada setor 
tem com as organizações no seu universo. Segundo Cervo (2003): 
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A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências 
teóricas publicadas em documentos. Pode ser realizada independentemente ou como 
parte da pesquisa descritiva ou experimental. Busca conhecer e analisar as 
contribuições culturais ou científicas do passado, existentes sobre um determinado 
assunto ou problema. 

Juntamente com a pesquisa descritiva, haverá a pesquisa bibliográfica, pois foram 
buscados em trabalhos e artigos, experiências com populações de determinadas organizações 
no estudo dos diversos níveis de comprometimento organizacional, que a compõem.  

A pesquisa foi aplicada a todos os membros que compõem o universo das organizações, 
através de um questionário escrito e individual, portanto não há amostragem. Pode haver um 
índice de pessoas que não responderam ao questionário, por motivos pessoais. 

A construção de hipóteses, gira em torno das relações de comprometimento entre o 
pessoal do varejo e do corporativo, e mostraram se os colaboradores do varejo são mais 
comprometidos que os do corporativo e, também em qual fator as empresas possuem maior 
comprometimento. 

O questionário estruturado aplicado foi construído com base na Escala Likert de seis 
pontos, variando de Discordo Totalmente a Concordo Totalmente e foi criado por Meyer e 
Allen (1991), modificado por Meyer, Allen e Smith (1993) e validado por Medeiros (1998) 
que utiliza 13 itens para a validação do modelo de conceitualização dos três componentes do 
comprometimento organizacional.  

Esse modelo de comprometimento organizacional, baseado no conceito tridimensional, 
é o mais adequado ao objeto deste trabalho. Nos resultados deste, será provado esse conceito 
e validado à realidade das organizações brasileiras, conforme já utilizada em muitas outras 
dissertações.  

Foram utilizadas medidas de tendência central e medidas de dispersão, para confirmar a 
estrutura tridimensional do comprometimento organizacional. 

Os indicadores deste questionário são divididos em fatores de comprometimento 
afetivo, comprometimento normativo e comprometimento instrumental, respectivamente. 

A análise e interpretação de dados foi realizada através de meio eletrônico, com 
software estatístico, SPSS versão 13.0, e planilhas em MS Excel 2003.  

Após serem coletados os dados, através dos questionários, são então transferidos para o 
software Excel, realizada uma planilha com os resultados da escala de cada uma das 13 
variáveis do questionário, dividido nos três aspectos. Depois de tabulados nesta planilha, 
ocorre então a sua transferência para o software SPSS, também possuindo uma planilha 
semelhante a do Excel e no SPSS é solicitado que sejam realizados os cálculos estatísticos da 
média, moda, mediana e desvio padrão. Enfim, o software automaticamente apresenta as 
tabelas com os resultados estatísticos divididos em cada uma das variáveis do aspecto 
analisado.  

4. Análise e Interpretação de Dados 

A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal que 
possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação. Já 
a interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o 
que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos 
(GIL, 1999). 

Após a coleta de dados nas organizações, aplicada à sua população total, e após a 
tabulação, realiza-se a análise e interpretação dos dados coletados. Foram feitas comparações 
entre o setor corporativo das empresas e o varejo dentro da tridimensionalidade do 
comprometimento organizacional, ou seja, nos aspectos afetivo, normativo e instrumental. 
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Outra comparação também uniu o setor corporativo com o varejo, comparando-os nos três 
pilares do comprometimento organizacional. 

Essas verificações têm como objeto embasar uma solução à problemática da pesquisa, 
verificando qual dos dois setores das organizações possui um nível maior de 
comprometimento dentro da sua tridimensionalidade e, por fim, a tendência das organizações, 
no seu modo global, para possuir um maior nível de comprometimento, ou seja, qual é a 
tendência de comprometimento que o setor possui. 

Stevenson (2001) cita as medidas de tendência central que são usadas para indicar um 
valor que tende a representar melhor um conjunto de números. As três medidas mais 
utilizadas são a média, a mediana e a moda. A média é a idéia que ocorre à maioria das 
pessoas quando se fala em “média”. A mediana tem como característica principal dividir um 
conjunto ordenado de dados em dois grupos iguais; a metade terá valores inferiores à 
mediana, e a outra, terá valores superiores à mediana. Por fim, a moda, é o valor que ocorre 
com mais freqüência num conjunto. 

Como uma das principais e mais comuns medidas de dispersão, o autor cita o desvio 
padrão, que é a raiz quadrada da variância, que é a média dos quadrados dos desvios dos 
valores a contar da média, calculada usando-se n-1 em lugar de n. 

Os resultados obtidos foram calculados estatisticamente, através do cálculo da média, 
mediana e moda e a sua dispersão utilizando o desvio padrão.   

A primeira análise realizada foi a comparação do corporativo com o varejo no 
ASPECTO AFETIVO, nas cinco variáveis coletadas, conforme os quadros abaixo:   

QUADRO 01 – Comprometimento Afetivo no Corporativo    

Var. 01:  

Sentimento 
acerca dos 
problemas 

organizacionais 
como pessoais   

Var. 02:  

Significado que 
a organização 
possui para a 

pessoa   

Var. 03:  

Lealdade para 
a organização   

Var. 04:  

Desejo de 
permanecer na 

organização   

Var. 05:  

Dedicação da 
carreira para a 

organização  

Média 4,56 4,44 4,89 4,83 4,11 
Mediana 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Moda 6,00 5,00 5,00 5,00 4,00 
Desvio Padrão 1,46 1,15 0,96 0,99 1,45 

Fonte – Pesquisa realizada pelo autor, (2006). 
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QUADRO 02 – Comprometimento Afetivo no Varejo    

Var. 01:  

Sentimento 
acerca dos 
problemas 

organizacionais 
como pessoais   

Var. 02:  

Significado que 
a organização 
possui para a 

pessoa   

Var. 03:  

Lealdade para 
a organização   

Var. 04:  

Desejo de 
permanecer na 

organização   

Var. 05:  

Dedicação da 
carreira para a 

organização  

Média 5,00 5,35 5,65 5,20 4,35 
Mediana 5,00 5,50 6,00 5,00 4,50 
Moda 5,00 6,00 6,00 5,00 5,00 
Desvio Padrão 0,73 0,75 0,49 0,52 1,04 

Fonte – Pesquisa realizada pelo autor, (2006). 

Os quadros comprovaram uma predominância na média de aproximadamente 5,00, que 
é o fator “concordo muito” no setor varejo, mostrando um comprometimento maior nesse 
aspecto, enquanto o corporativo obteve aproximadamente 4,00 de média, fator “concordo 
pouco”. 

Com relação à mediana, o varejo obteve uma predominância de aproximadamente 5,50, 
enquanto o corporativo, aproximadamente 5,00, “concordo muito”, reforçando ainda mais, 
um comprometimento maior no varejo. 

A moda mostrou tanto predominância no varejo, quanto no corporativo do fator 5,00, 
“concordo muito”, havendo assim, uma semelhança muito grande da concordância dos 
aspectos pesquisados, com relação às decisões das empresas. 

No desvio padrão, a dispersão predominante no varejo é um pouco menor que 1,00 e no 
corporativo é maior que 1,00, mostrando assim uma dispersão nos dados respondidos, 
maiores no corporativo. 

Portanto, em relação ao comprometimento afetivo, o varejo é mais comprometido com 
as organizações que o corporativo.  

A segunda análise, a comparação do corporativo com o varejo no ASPECTO 
NORMATIVO, nas quatro variáveis coletadas, conforme os quadros abaixo: 

QUADRO 03 – Comprometimento Normativo no Corporativo    

Var. 01:  

Possui 
obrigações 

morais com os 
seus dirigentes 
para não deixar 
a organização   

Var. 02:  

Sentimento de 
culpa se 

deixasse a 
organização   

Var. 03:  

Sentimento de 
incerteza, 

mesmo com 
vantagem, para 

deixar a 
organização   

Var. 04:  

Sentimento de 
dívida com a 
organização  

Média 4,94 4,39 3,67 4,44 
Mediana 5,00 4,00 4,00 4,50 
Moda 5.00 4,00 4,00 5,00 
Desvio Padrão 0,87 1,04 1,53 0,92 

Fonte – Pesquisa realizada pelo autor, (2006). 
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QUADRO 04 – Comprometimento Normativo no Varejo    

Var. 01:  

Possui 
obrigações 

morais com os 
seus dirigentes 
para não deixar 
a organização   

Var. 02:  

Sentimento de 
culpa se 

deixasse a 
organização   

Var. 03:  

Sentimento de 
incerteza, 

mesmo com 
vantagem, para 

deixar a 
organização   

Var. 04:  

Sentimento de 
dívida com a 
organização  

Média 4,85 4,65 4,35 5,10 
Mediana 5,00 5,00 5,00 5,00 
Moda 5,00 5,00 5,00 5,00 
Desvio Padrão 0,99 0,99 1,35 0,85 

Fonte – Pesquisa realizada pelo autor, (2006). 

Os quadros mostram uma predominância na média de aproximadamente 4,50, no 
varejo, mostrando um comprometimento maior nesse aspecto, enquanto o corporativo obteve 
aproximadamente 4,00, “concordo pouco”, de média. 

Na mediana, o varejo obteve uma predominância de aproximadamente 5,00, “concordo 
muito”, enquanto o corporativo, aproximadamente 4,50, reiterando ainda mais o 
comprometimento maior do varejo. 

A moda mostrou tanto predominância no varejo, quanto no corporativo do fator 5,00, 
“concordo muito”, ocorrendo assim uma semelhança muito grande da concordância dos 
aspectos pesquisados, com relação às decisões das empresas. 

No desvio padrão, a dispersão predominante no varejo é pouco menor que 1,00 e, no 
corporativo é maior que 1,00, mostrando assim uma dispersão nos dados respondidos, 
maiores no corporativo. 

Portanto, em relação ao comprometimento normativo, o varejo também é mais 
comprometido que o corporativo.  

A terceira análise, a comparação do corporativo com o varejo no ASPECTO 
INSTRUMENTAL, nas quatro variáveis coletadas, conforme os quadros abaixo: 

QUADRO 05 – Comprometimento Instrumental no Corporativo    

Var. 01:  

Se deixasse a 
organização, 
haveria uma 

desestruturação 
na vida pessoal   

Var. 02:  

Se deixasse a 
organização, 

haveria poucas 
alternativas   

Var. 03:  

Seria difícil 
deixar a 

organização, 
mesmo por 

vontade própria

   

Var. 04:  

Se deixasse a 
organização, 
haveria uma 
escassez de 
alternativas 
imediatas, 

como 
conseqüências 

negativas  

Média 3,56 3,22 3,78 3,00 
Mediana 3,50 3,50 4,00 2,50 
Moda 3,00 5,00 2,00 2,00 
Desvio Padrão 1,34 1,52 1,48 1,41 

Fonte – Pesquisa realizada pelo autor, (2006). 
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QUADRO 06 – Comprometimento Instrumental no Varejo    

Var. 01:  

Se deixasse a 
organização, 
haveria uma 

desestruturação 
na vida pessoal   

Var. 02:  

Se deixasse a 
organização, 

haveria poucas 
alternativas   

Var. 03:  

Seria difícil 
deixar a 

organização, 
mesmo por 

vontade própria

   
Var. 04:  

Se deixasse a 
organização, 
haveria uma 
escassez de 
alternativas 

imediatas, como 
conseqüências 

negativas  

Média 4,40 3,50 4,50 3,70 
Mediana 4,50 4,00 5,00 4,00 
Moda 6,00 4,00 5,00 4,00 
Desvio Padrão 1,54 1,32 1,00 1,30 

Fonte – Pesquisa realizada pelo autor, (2006). 

Os quadros comprovaram uma predominância na média de aproximadamente 4,00, fator 
“concordo pouco” no setor varejo, mostrando um comprometimento maior nesse aspecto, 
enquanto o corporativo obteve aproximadamente 3,50. 

Na mediana, o varejo obteve aproximadamente 4,50, enquanto o corporativo 
aproximadamente 3,50, reforçando ainda mais o comprometimento maior no varejo. 

A moda mostrou predominância no varejo, no fator 5,00, “concordo muito”, enquanto o 
corporativo, aproximadamente 3,00, “discordo pouco”, havendo, assim, uma disparidade 
muito grande entre o varejo e o corporativo, relacionada à concordância dos aspectos 
pesquisados, sobre as decisões das empresas. 

No desvio padrão, a dispersão predominante, tanto no varejo quanto no corporativo, é 
pouco maior que 1,00, mostrando assim uma dispersão nos dados similares entre os setores. 

Portanto, em relação ao comprometimento instrumental, o varejo é mais comprometido 
com as organizações, que o corporativo. 

Enfim, nessas três primeiras análises pode-se concluir que, em relação ao setor que 
possui maior comprometimento organizacional, as pessoas do varejo são as mais 
comprometidas, dentro dos seus três aspectos. 

A quarta análise foi à comparação das empresas no modo global, com os três aspectos 
do comprometimento organizacional, o COMPROMETIMENTO AFETIVO, 
NORMATIVO e INSTRUMENTAL, nas cinco variáveis coletadas, conforme os quadros 
abaixo: 

QUADRO 07 – Comprometimento do Corporativo e Varejo no Aspecto Afetivo    

Var. 01:  

Sentimento 
acerca dos 
problemas 

organizacionais 
como pessoais   

Var. 02:  

Significado que 
a organização 
possui para a 

pessoa   

Var. 03:  

Lealdade para 
a organização   

Var. 04:  

Desejo de 
permanecer na 

organização   

Var. 05:  

Dedicação da 
carreira para a 

organização  

Média 4,79 4,92 5,29 5,03 4,24 
Mediana 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 
Moda 5,00 5,00 6,00 5,00 4,00 
Desvio Padrão 1,14 1,05 0,84 0,79 1,24 

Fonte – Pesquisa realizada pelo autor, (2006). 
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QUADRO 08 – Comprometimento do Corporativo e Varejo no Aspecto Normativo    

Var. 01:  

Possui 
obrigações 

morais com os 
seus dirigentes 
para não deixar 
a organização   

Var. 02:  

Sentimento de 
culpa se 

deixasse a 
organização   

Var. 03:  

Sentimento de 
incerteza, 

mesmo com 
vantagem, para 

deixar a 
organização   

Var. 04:  

Sentimento de 
dívida com a 
organização  

Média 4,89 4,53 4,03 4,79 
Mediana 5,00 5,00 4,00 5,00 
Moda 5,00 5,00 5,00 5,00 
Desvio Padrão 0,92 1,01 1,46 0,93 

Fonte – Pesquisa realizada pelo autor, (2006). 

QUADRO 09 – Comprometimento do Corporativo e Varejo no Aspecto Instrumental    

Var. 01:  

Se deixasse a 
organização, 
haveria uma 

desestruturação 
na vida pessoal   

Var. 02:  

Se deixasse a 
organização, 

haveria poucas 
alternativas   

Var. 03:  

Seria difícil 
deixar a 

organização, 
mesmo por 

vontade própria

   

Var. 04:  

Se deixasse a 
organização, 
haveria uma 
escassez de 
alternativas 

imediatas, como 
conseqüências 

negativas  

Média 4,00 3,37 4,16 3,37 
Mediana 4,00 4,00 4,50 4,00 
Moda 3,00 4,00 5,00 4,00 
Desvio Padrão 1,49 1,40 1,29 1,38 

Fonte – Pesquisa realizada pelo autor, (2006). 

Os quadros comprovaram uma predominância na média de aproximadamente 5,00, 
“concordo muito”, no comprometimento afetivo, mostrando um comprometimento maior 
nesse aspecto, enquanto no comprometimento normativo obteve aproximadamente 4,50 de 
média e, no comprometimento instrumental, aproximadamente 3,50 de média. 

Com relação à mediana, o comprometimento afetivo e normativo obteve 
aproximadamente 5,00, “concordo muito”, enquanto no comprometimento instrumental, 
aproximadamente 4,00, “concordo pouco”, assim mostrando um comprometimento de níveis 
iguais no afetivo e no normativo, ambos sendo maiores que o instrumental. 

A moda mostrou tanto predominância no comprometimento afetivo, quanto no 
normativo, de aproximadamente 5,00, “concordo muito”, havendo então uma semelhança 
muito grande na concordância dos aspectos pesquisados, em relação às decisões das 
empresas, enquanto no comprometimento instrumental uma disparidade muito grande em 
relação ao outros, com aproximadamente 4,00, “concordo pouco”. 

No desvio padrão, a dispersão predominante, tanto no comprometimento afetivo, quanto 
no normativo, é muito próxima de 1,00 e no instrumental é mais distante que 1,00, mostrando 
assim, uma dispersão maior no comprometimento instrumental. 
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Portanto, em relação ao comprometimento organizacional, de um modo global, 
relacionado com a sua tridimensionalidade, as pessoas mostraram um comprometimento 
maior, nos aspectos afetivo e normativo, que no instrumental.  

5. Conclusão 

A pesquisa realizada teve importância para a identificação das características pessoais, 
em diversos níveis de comprometimento organizacional nas empresas de telefonia. 

Essa união da literatura técnica com a prática concordante proporciona um 
aperfeiçoamento contínuo do trabalho humano, pois cada vez mais, neste mundo globalizado, 
o capital intelectual está dominando nossa economia, sendo essa uma grande evolução do 
mundo capitalista. A cada dia que passa, aumentam-se as necessidades de termos capitais 
intelectuais comprometidos com os objetivos e metas das organizações, para não serem 
engolidos pelas grandes redes de empresas. 

O trabalho apresentado obteve um resultado satisfatório no seu objetivo principal: o de 
medir os padrões e níveis de comprometimento organizacional nos dois setores das 
organizações pesquisadas. 

Foi possível obter a comprovação das três dimensões do comprometimento 
organizacional, o afetivo, o normativo e o instrumental, dentro do universo estudado, 
considerando-o assim adequado à realidade organizacional existente no nosso país. 

Com os resultados alcançados, analisados e interpretados, pode-se concluir que há um 
comprometimento maior no setor do varejo, que no corporativo, tanto nos aspectos afetivos, 
como nos normativos, e nos instrumentais, existindo assim, uma dispersão menor dos fatores 
comportamentais nesse setor. 

Nas empresas em um modo global, as pessoas possuem uma maior uniformidade nos 
aspectos afetivos e normativos, deixando mais de lado os aspectos instrumentais. 

Há uma deficiência maior no comprometimento instrumental, porque seus 
colaboradores estão nas empresas, mais por falta de opções de mercado, no entanto, se 
surgirem oportunidades melhores, não pensarão muito em relação à troca das organizações em 
que trabalham. 

Através dos cálculos estatísticos, medidas de tendência central, medidas de dispersão, 
conseguem-se comprovar o modelo de tridimensionalidade, proposto por Meyer e Allen 
(1991) (apud MEDEIROS, 1998), através de seus 13 indicadores de comprometimento 
organizacional dentro dos três componentes da escala de Meyer, Allen e Smith (1993), 
validados por Medeiros (1998). 

Como contribuição pessoal, o trabalho conseguiu mostrar que as organizações além de 
serem compostas de pessoas com diferentes objetivos, metas, existe também um 
comprometimento diferente em cada setor que as compõem, podendo assim ser trabalhadas as 
diferenças nas análises de investimento, treinamentos, seleção de pessoais, utilizando-se as 
diversas ferramentas do RH para a sua otimização, buscando o equilíbrio de 
comprometimento nos seus setores.  
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