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RESUMO 
O objetivo deste trabalho é comparar os graus de comprometimento organizacional de 
funcionários efetivos e funcionários terceirizados. No estudo usou-se a definição de 
comprometimento afetivo, instrumental e normativo definidos pelo modelo de 
comprometimento de Meyer e Allen (1991). Para tanto se estudou os funcionários efetivos e 
terceirizados do setor de Relacionamento de uma determinada organização. Para o 
desenvolvimento do trabalho a metodologia utilizada foi pesquisa documental dos programas 
e políticas e contratos de terceirização da organização, e análise estatística de dados obtidos 
com os questionários aplicados. Os resultados indicaram que o comprometimento dos 
funcionários efetivos é maior do que o dos terceirizados em termos do comprometimento 
organizacional afetivo e normativo. Entretanto, os terceirizado apresentaram maior 
comprometimento instrumental. 
 
Palavras-chave: Terceirização; Comprometimento Organizacional; Pesquisa Documental. 
 
Área Temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial. 

 
1 INTRODUÇÃO  

Como vem ocorrendo em muitos países, atualmente se verifica no mercado brasileiro a 
contratação de mão-de-obra com a utilização da técnica de terceirização (ABDALA, 2009). 
Um fator a ser considerado na terceirização é o seu efeito frente ao comprometimento 
organizacional dos indivíduos. A empresa precisa de indivíduos comprometidos com os seus 
objetivos, normas, valores institucionais e metas (BRITO, 2003). 

Existem diferentes significados para a palavra comprometimento. Em nosso artigo, o 
mais adequado é um estado de conexão que define a relação entre um ator (um indivíduo, 
grupo ou uma organização) e uma entidade (foco) (SCHEIBLE, 2004). 

O resultado positivo da terceirização depende diretamente do envolvimento das 
pessoas com a organização e, sendo o funcionário comprometido um ativo valioso e singular 
para o sucesso da organização (SILVA; MASSI, 2009), a importância do tema reside na 
possibilidade de entendimento maior sobre conceitos e dimensões do comprometimento 
organizacional que sustentam os indivíduos no alcance das metas e objetivos das 
organizações. 
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Neste trabalho, adotou-se o modelo de comprometimento organizacional proposto 
Meyer e Allen (1991), que se destaca em três dimensões básicas: afetiva, instrumental e 
normativa. O enfoque afetivo é a identificação do indivíduo com as metas e objetivos 
organizacionais e seus valores.  Esse modelo de conceituação de comprometimento 
organizacional foi estudado no Brasil por Bastos (1992), Bastos e Costa (2000), Medeiros e 
Enders (1998), Bandeira, Marques e Veiga (1999), Sampaio (2005), Soldi e Zanelli (2006), 
entre outros. 

Propôs-se no presente trabalho comparar o grau de comprometimento de funcionários 
terceirizados e de funcionários efetivos do setor de Relacionamento com o Cliente da 
Empresa Acqua - nome fictício utilizado no estudo para preservar a empresa. Sendo 
delegatária de serviço público essencial, atende a uma coletividade de usuários, e o faz através 
de serviços prestados na maioria das vezes por funcionários terceirizados, que representam 
cerca de 40% (quarenta por cento) de seu pessoal. 

O artigo subdivide-se em cinco partes, sendo a primeira a introdução. Na segunda, foi 
desenvolvida a revisão de literatura. Na terceira, os procedimentos metodológicos. Na quarta, 
a análise de dados e resultados da pesquisa. Na última as considerações finais. 
 
2 REVISÃO DE LITERATURA  

A terceirização hoje é considerada uma estratégia, uma técnica de administração que 
surge para focar a organização no que ela faz de melhor. Com o avanço nas teorias e técnicas 
administrativas, mais se verifica que o diferencial da empresa está no fator humano (LEIRIA, 
1996). 

 
2.1 Terceirização 

As mudanças advindas, entre outros, do processo de terceirização pressionam as 
organizações a transformação de sua estrutura, formas de organização do trabalho (AMATO 
NETO, 1995) 

A atividade consiste inicialmente numa relação de parceria entre empresa contatada e 
contratante. Segundo Bernstorff (1999), a terceirização se constitui como forma de gestão 
capaz de congregar, e que permite as organizações ganharem eficiência com a estrutura. 

A empresa externaliza as atividades de seu core business e centra os seus esforços na 
sua core competence (competências essenciais), visando alcançar melhores resultados 
(FLEURY; FLEURY, 2003). 

Valença e Barbosa (2002) apontam que as empresas que terceirizam têm propósitos 
como: a minimização dos custos diretos e indiretos e a melhor eficiência na execução da 
atividade terceirizada por especialista.  

O processo de terceirização pode gerar vantagens, como a redução de custos e a 
possibilidade de manter o foco no seu core business, mas também pode gerar desvantagens, 
como a insegurança quanto ao suprimento de produtos e a perda de sinergia interna 
(REZENDE, 1997). 

 
2.2 Comprometimento Organizacional 

O comprometimento organizacional tem sido discutido nos últimos tempos 
principalmente pela adequação das organizações às necessidades do mercado. Na sua falta, 
problemas são gerados que interferem na própria existência da organização, como o pouco 
engajamento com as atividades, a alta rotatividade e falta de empenho na resolução dos 
problemas (BANDEIRA; MARQUE; VEIGA, 1999). 

É o comprometimento com a organização que orienta os objetivos comuns dos 
indivíduos, com a concentração de esforços para atingi-los. E deve ser estratégico diante, 
principalmente, de ações estruturais e organizacionais (SCHEIBLE, 2004). 
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2.2.1 O Modelo do Comprometimento Organizacional De Meyer e Allen (1991) 

Para Meyer e Allen (1991), o comprometimento organizacional possui três 
componentes, sendo (1) o afetivo (affective commitment), como um apego a organização; (2) 
o comprometimento instrumental, calculativo ou de continuidade (continuance commitment), 
como a percepção dos custos associados à saída da organização e (3) o comprometimento 
normativo (normative commitment), como uma obrigação de permanecer na organização e 
buscar seus objetivos e interesses. 

A partir daí, apresenta-se a base teórica do presente trabalho, que parte do modelo de 
comprometimento organizacional, proposto Meyer e Allen (1991), e destaca nas investigações 
realizadas em torno do tema, com três dimensões básicas: afetiva, instrumental e normativa. 

O comprometimento organizacional afetivo é um vínculo emocional, em que o 
indivíduo internaliza os valores, identifica-se com suas metas ou envolve-se com o trabalho, 
estabelecendo uma ligação afetiva com a organização.  O vínculo afetivo é manifestado por 
intermédio de sentimentos como gostar, sentir-se leal, desejar se esforçar em prol da 
organização, dedicar-se às metas (BASTOS, 1994). 

Também conhecido como side bet, o comprometimento organizacional instrumental é 
traduzido por trocas laterais que determinam a permanência ou não do indivíduo – custos e 
benefícios associados a sua saída. O vínculo de natureza instrumental implica uma avaliação 
dos custos associados a sair (BASTOS, 1994). No comprometimento normativo há o 
pressuposto de que o comportamento do empregado é conduzido de acordo com o conjunto de 
normas que ele assume internamente (MEYER; ALLEN, 1991). 

 
2.3 Relação entre Comprometimento e Terceirização 

A terceirização exige a “qualificação da parceria, tanto de características técnicas, 
quanto sociais, que se dá através de confiança, justiça, concorrência leal e valorização dos 
indivíduos”. A terceirização traz “solidariedade” entre os indivíduos, comprometimentos em 
torno dos mesmos objetivos (CASTRO, 2002, p.21). 

Tanto os funcionários efetivos, internos, quanto os funcionários terceirizados precisam 
ser levados em considerações nas estratégias e práticas organizacionais. Por isso, há uma 
íntima ligação entre a técnica de terceirização e o comprometimento organizacional.  

Caso os indivíduos terceirizados não tenham os mesmos objetivos e perspectivas da 
organização, pode haver uma desestruturação na imagem dos produtos ou serviços oferecidos. 
Por isso, “a melhor estratégia de terceirização é comprometer todos os funcionários 
envolvidos” (CASTRO, 2002, p.27) 

 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Trata-se de um estudo de caso, por ser baseado na realidade de uma única organização, 
o que permite também caracterizá-lo como uma pesquisa de campo (VERGARA, 2000). A 
pesquisa foi realizada em uma empresa de saneamento denominada Acqua.  

Adotou-se uma abordagem qualitativa no que diz respeito à pesquisa documental dos 
programas e políticas e contratos de terceirização da organização, e quantitativa para a análise 
dos dados obtidos com os questionários. 

A empresa objeto de estudo, Acqua, é de grande porte e tem cerca de 1.200 
funcionários efetivos e 500 funcionários terceirizados. Deste total, cerca de 150 funcionários 
formam o setor de Registro de Reclamações, selecionado por ser um setor estratégico para a 
organização já que de grande contato com o público em geral e, sendo assim, bastante 
conveniente para mensuração e comparação dos graus de comprometimento. 

Como o presente estudo restringiu-se ao setor de Relacionamento com o Cliente da 
empresa Acqua, toda a população de efetivos e de terceirizados foi investigada.  
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Os questionários aplicados foram elaborados com base no questionário desenvolvido 
por Meyer e Allen (1991), traduzido e adaptado por Medeiros (2003) e são compostos por 18 
indicadores, com uma escala tipo Likert, de sete níveis, que varia de discordo completamente 
a concordo completamente.  

A coleta de dados deu-se por meio dos questionários aplicados junto aos funcionários 
efetivos e funcionários terceirizados da organização, no setor de Relacionamento com o 
Cliente da organização Acqua, compreendendo os municípios de Vitória, Serra, Viana, Vila 
Velha e Cariacica, no Espírito Santo. 

Para caracterizar a população estudada, foram estabelecidos para os efetivos, no total 
de 81 respondentes, e para os terceirizados, no total de 68 respondentes, dois grupos de 
variáveis: pessoais - referindo-se à faixa etária, sexo e escolaridade e funcionais - relativas a 
cargo, nível de renda, tempo de serviço na empresa e quantidade de cursos realizados.  

A análise das características da população pesquisada demonstra que: (a) para os 
efetivos há predominância da faixa etária entre 26 e 30 anos (30,9%), do sexo masculino 
(62,9%), com instrução superior (30,9%) ou 2º grau completo (28,4%), na maioria formada 
por cargos técnicos (66,7%), com renda média de R$2.223,88, tempo médio de serviço para a 
empresa de 124,9 meses, com 1,54 cursos realizados por anos, dos quais 1,31 são custeados 
pela empresa; (b) para os terceirizados há predominância da faixa etária de até 25 anos 
(45,6%), do sexo feminino (69,1%), com 2º grau completo (47,1%), cargo de atendente 
(95,6%), renda média de R$ 784,30, tempo de serviço médio para empresa de 41,6 meses, 
sendo em média 21,6 meses com o atual empregador, com 1,09 curso por ano, sendo 0,8 
custeado pela empresa tomadora. 

 
4 ANÁLISE DA REGRESSÃO 

Os modelos de regressão aplicados ao estudo podem ser indicados como:  
(1) Ca = β0 + β1*Ye+ β2*Dsex+ β3*Did + β4*Desc + β5*Renda + β6*Tserv + 

7*QCur + β7*CCur + e; 
(2) Ci = β0 + β1*Ye+ β2*Dsex+ β3*Did + β4*Desc + β5*Renda + β6*Tserv + 

7*QCur + β7*CCur + e; 
(3) Cn = β0 + β1*Ye+ β2*Dsex+ β3*Did + β4*Desc + β5*Renda + β6*Tserv + 

7*QCur + β7*CCur + e; 
(4) Cg = β0 + β1*Ye+ β2*Dsex+ β3*Did + β4*Desc + β5*Renda + β6*Tserv + 

7*QCur + β7*CCur + e. 
As variáveis dependentes são Ca, comprometimento organizacional afetivo; Ci 

comprometimento organizacional instrumental; Cn, comprometimento organizacional 
normativo e Cg, comprometimento organizacional geral. 

São variáveis independentes: Ye=1, para grupo de efetivos e ye=0, se grupo de 
terceirizados; Dsex=1, dummy de sexo masculino e Dsex=0, se do sexo feminino; Did, dummy 
de idade; Desc, dummy de escolaridade; Renda, remuneração média na empresa objeto; 
QCurs,a  quantidade de cursos realizados nos últimos 12 meses; CCurs, a quantidade de 
cursos custeados pela empresa nos últimos 12 meses e Tserv, tempo médio de serviços 
prestados à empresa objeto de estudo. 

A Tabela 1 traz os resultados obtidos para os comprometimentos afetivo, instrumental, 
normativo e geral de funcionários efetivos e funcionários terceirizados, que serviram como 
orientação a análise dos resultados. 
 

Tabela 1: Resultados Obtidos para os Comprometimentos 
Number of obs: 149 
Variáveis dependentes 

Variáveis 
independentes 

CA * CI * CN * CG * 
Did 25 .199 -.964 -.957 -.216 
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(0.525) (0.594) (0.268) (0.723) 
Did 30 .521] 

(0.811) 
-,758 
(0.201) 

-1.08 
(0.165) 

-.623 
(0.782) 

Did 35 .394 
(0.456) 

-.866 
(0.282) 

-1.09 
(0.169) 

-.682 
(0.615) 

Did 40 1.61 
(0.960) 

.187 
(0.141) 

.214 
(0.800) 

.120 
(0.618) 

Did 45 .720 
(0.066) 

.374 
(0.032) 

-1.42 
(0.143) 

-.035 
(0.813) 

DSex .185 
(0.042) 

.153 
(0.456) 

.0182 
(0.912) 

-.120 
(0.820) 

Desc 2 .282 
(0.836) 

.857 
(0.058) 

-.041 
(0.028) 

-.012 
(0.023) 

Desc 3 .612 
(0.625) 

.163 
(0.031) 

.399 
(0.933) 

.912 
(0.016) 

Desc 4 .342 
(0.823) 

.169 
(0.151) 

.250 
(0.758) 

.926 
(0.127) 

Desc 5 -.236 
(0.877) 

.200 
(0.902) 

-.076 
(0.527) 

.820 
(0.094) 

Desc 6 1.722 
(0.941) 

-.207 
(0.903) 

-.206 
(0.926) 

.714 
(0.095) 

Renda -0.456 
(0.966) 

1.64 
(0.999) 

-.252 
(0.792) 

.680 
(0.318) 

QCurs .0058 
(0.953) 

-.003 
(0.012) 

-.0002 
(0.753) 

-.001 
(0.516) 

CCurs .177 
(0.037) 

-.004 
(0.026) 

.036 
(0.031) 

-.011 
(0.038) 

TServ .032 
(0.016) 

.002 
(0.043) 

.066 
(0.025) 

.038 
(0.045) 

Ye .935 
(0.014) 

-.315 
(0.440) 

-019 
(0.465) 

.0008 
(0.032) 

Constante 1.66 
(0.100) 

4.18 
(0.019) 

.739 
(0.042) 

.283 
(0.042) 

Nota. Fonte: Dados da Pesquisa Aplicada  
 (*) Os valores apresentados entre parênteses () referem-se  P>[t]. 

 
4.1 Comprometimento Afetivo (CA) 

Na análise dos dados, foram significativas as variáveis independentes sexo, quantidade 
de cursos custeados pela empresa, tempo de serviço, vínculo trabalhista e a constante (Tabela 
1). 

Apresentou-se mais comprometido afetivamente com a organização o funcionário do 
gênero masculino. Uma possibilidade para o resultado pode ser considerar que o homem 
envolve-se com o trabalho e cria ali sua identidade. Hegel apud D’Acri, (2002) define o 
trabalho como elemento de autoconstrução do homem. É ação transformadora de satisfação e 
realização dos projetos. 

Desde os primórdios, para as primeiras civilizações, o homem era o orientador das 
relações familiares, bastante hierarquizadas e patriarcais. A mulher possuía um papel 
secundário, responsabilizando-se pelos afazeres domésticos e criação dos filhos (VENOSA, 
2006). 

Daí tem-se a entrada da mulher no mercado de trabalho historicamente pela 
necessidade econômico-social das famílias e, por isso, tende a ter uma relação principal de 
apuração de vantagens econômicas e não de envolvimento afetivo-sentimental. 

Em relação à quantidade de cursos custeados pela organização, é diretamente 
proporcional, ou, quanto maior investimento em cursos para o funcionário, maior o grau de 
comprometimento afetivo. Pelo mesmo motivo, o funcionário tende a unir-se afetivamente à 
empresa, que o ajuda no investimento com sua carreira. 
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Para Flauzino e Borges-Andrade (2008), o comprometimento afetivo parece ser uma  
resposta  do profissional  à  instituição  que  lhe  fornece  o  suporte  para  o  alcance  dos  
objetivos  de crescimento  e  desenvolvimento  pessoal  e  profissional. 

Siqueira e Gomide Jr (2004) afirmam que o vínculo afetivo com a organização tende a 
se tornar mais fortalecido à medida que os empregados percebem que a empresa está 
comprometida com eles.  

O tempo de serviço do funcionário tem relação positiva, cresce o comprometimento 
afetivo na medida em que amplia o tempo de serviço para a empresa. Vale ressaltar 
novamente a possibilidade de problema de endogeneidade quanto a esta variável. O maior 
tempo de convivência na organização interfere e justifica a crescente relação afetiva. 

Também, ressalta-se do resultado que o funcionário efetivo tem maior 
comprometimento afetivo organizacional se comparado ao funcionário terceirizado.  

O resultado é esperado devido ao relacionamento que detém o efetivo com a 
organização e com as pessoas da organização. Relação diferente e meramente contratual é a 
de terceirizados, que são tratados de forma diferenciada, com impessoalidade, 
profissionalismo e cumprimento de contrato. 

Resultado semelhante foi encontrado por Soldi e Zanelli (2006). Já na pesquisa de 
Leite (2007), ainda que de forma discreta, os funcionários temporários apresentaram-se mais 
comprometidos afetivamente. 

Segundo Meyer e Allen (1991), o tratamento justo e a participação nas decisões são 
fatores importantes no desenvolvimento do enfoque afetivo, emocional. Daí porque o 
comprometimento afetivo ser maior entre os efetivos. 

 
4.2 Comprometimento Instrumental (CI) 

Como resultado da pesquisa, foram variáveis significativas: idade (maior nível), 
escolaridade (níveis com menor escolaridade), quantidade de cursos realizados, quantidade de 
cursos custeados pela empresa, tempo de serviço e a constante (Tabela 1). 

Tem-se que os indivíduos com maior idade apresentam mais altos escores de 
comprometimento instrumental, supondo-se, conforme estudos de Tamayo et al. (2000), que a 
maturidade da pessoa com o tempo de vida interfere no desenvolvimento de vínculo com a 
empresa. Deve-se também, conforme Medeiros (2003), à presença de planos de aposentadoria 
e fundos de pensão. 

Em geral, quanto menor o grau de escolaridade do funcionário, maior é seu grau de 
comprometimento instrumental, justificado pela avaliação de maiores custos em sair da 
organização, encontro de outras oportunidades de trabalho no mercado competitivo vista a 
menor instrução.  

Um empregado que percebe muitas alternativas viáveis de trabalho teria um grau de 
comprometimento instrumental menor do que outro empregado com poucas alternativas, 
como é o caso do que possui menor grau de instrução. 

O mercado de trabalho, cada vez mais exigente e seletivo, provoca um desejo de 
melhor posicionamento frente à competição acirrada, que são as escolhas da carreira 
(SCHEIN, 1996). 

Segundo Siqueira e Gomide Jr (2004) justifica o comprometimento instrumental a 
posição alcançada na organização, como privilégios ocupacionais, benefícios oferecidos a 
empregados antigos e planos de aposentadoria, fatores que influenciam o comprometimento 
instrumental. 

Por isso, também se pode justificar o resultado da pesquisa que concluiu pelos 
terceirizados com maior comprometimento instrumental. Os terceirizados apresentaram 
menor grau de instrução (Tabela 2) se comparado aos efetivos. Ainda, os terceirizados lidam 
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constantemente com as “trocas” de empresas terceirizadas e demissões, motivos pelos quais 
tendem a comprometer-se a fim de minimizar tal possibilidade de saída. 

Além de maior risco de desemprego, empregados terceirizados têm salários, benefícios 
e condições de trabalho inferiores (SILVA, 2008). 

Em relação aos cursos realizados pelo funcionário, apresenta a pesquisa um resultado 
negativo, ou seja, quanto mais cursos são realizados, menor a relação de comprometimento 
instrumental. Ainda que sejam custeados pela empresa, a relação permanece negativa. Sente, 
pois, o funcionário mais segurança na relação de saída da organização, à medida que está mais 
preparado, independente de ter sido preparado ou não pela organização. 

Com o enfraquecimento de vínculos diretos entre indivíduos e organizações, o 
comprometimento com a organização perde espaço para o comprometimento do indivíduo 
com sua própria carreira ou profissão (SCHEIN, 1996).  

Para Borges-Andrade e Pilati (2001), no mundo dos negócios, o vínculo com o 
empregador tende a se enfraquecer e os trabalhadores investirão mais em suas carreiras, sem a 
expectativa de ancorá-las em um único emprego.  

Quanto mais tempo o funcionário dedica à prestação de seus serviços junto à 
organização, maior grau de comprometimento instrumental apresenta. Entende-se a relação se 
verificar que, em regra, o indivíduo e a organização tendem a especificar trabalhos, funções, 
cargos, e o tempo dedicado a estes dá maior foco ao que a organização desenvolve e como ela 
desenvolve, apresentando-se dificultosa a saída. 

Meyer e Allen (1991) afirmam que o desenvolvimento do comprometimento 
instrumental é resultado de alguma ação que aumenta os custos relacionados à saída da 
organização: investimentos e alternativas. Os investimentos são, por exemplo, dinheiro, 
tempo, esforço, plano de aposentadoria, plano de saúde, que são mais compensatórios na 
medida em que o tempo de serviço se acumula.  

 
4.3 Comprometimento Normativo (CN) 

As variáveis independentes analisadas significativas foram sexo, quantidade de cursos 
realizados e custeados pela organização, o vínculo trabalhista e a constante (Tabela 1). 

Os funcionários que apresentam maior comprometimento normativo são do sexo 
feminino. Apesar de não haver justificativa dominante entre os autores que estudaram o 
comprometimento, evidências qualitativas comprovam o gênero feminino como mais 
comprometido normativamente, justificado até pela característica histórica da mulher no 
mercado de trabalho, com funções de subalternidade e submissão a chefias, que geralmente 
apresentavam-se (e ainda apresentam-se) masculinas. O seguimento de normas está mais 
enraizado nos cargos com menores possibilidades de decisão. 

A discriminação da mulher no mercado de trabalho foi comprovada nas pesquisas de 
Sanches e Gebrim (2003) como: dificuldade de inserção no mercado de trabalho; 
vulnerabilidade na inserção e desigualdade na remuneração. A mulher se insere no mercado 
de trabalho de maneira precária, se considerado o homem, com baixos salários, ocupação de 
postos precários, discriminação na contratação e na ascensão profissional.  

Esses resultados confirmam os dados de Naves e Colta (2003), que, trabalhando com 
empresas hoteleiras, identificaram mulheres mais comprometidas do que os homens na 
dimensão normativa.  Também apresenta resultado semelhante ao encontrado por Carvalho 
(2000) e Soldi e Zanelli (2006).  

Em relação aos cursos realizados pelo funcionário, apresenta a pesquisa uma relação 
favorável, ou seja, quanto mais cursos realiza, maior é seu grau de comprometimento 
normativo. Ainda, se o curso é custeado pela organização, a relação é mais determinante. 
Certamente fruto do investimento da organização em embutir seus valores, normas, metas e 
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objetivos institucionais, Por intermédio de de treinamentos, capacitações, cursos, sejam eles 
promovidos, facilitados ou custeados. 

Quanto maior o tempo de serviço do funcionário junto à organização, maior grau de 
comprometimento normativo apresenta, uma vez que há mais tempo de contato com tais 
valores, normas, metas. 

Os efetivos têm maior comprometimento normativo se comparados aos terceirizados, 
já que sua permanência é investida e provável (estabilidade) e a persecução dos objetivos é 
algo direcionado pela organização. Diferente é, pois, o terceirizado, que representa uma base 
de sustentação (atividade-meio) para a atividade desenvolvida pelo efetivo. 

O resultado justifica o conceito segundo o qual o comprometimento normativo 
relaciona-se com as pressões normativas, por meio da qual a organização impõe as ações e os 
comportamentos dos empregados, com o intuito de envolvê-los nos ideais da organização.  

 
4.4 Comprometimento Geral (CG) 

O modelo proposto no presente estudo explica cerca de 52% do comprometimento 
organizacional no setor de Relacionamento com o Cliente da empresa Acqua, sendo 
significativas para determinar o comprometimento dos indivíduos para com a organização as 
variáveis independentes: sexo, escolaridade (menor grau de instrução), quantidade de cursos 
realizados e custeados pela organização, tempo de serviço, o vínculo trabalhista e a constante 
(Tabela 1).  

As mulheres são mais comprometidas com a organização. O resultado corrobora os 
estudos anteriores que concluíram que a mulher tende a ser mais comprometida que o homem 
(MATHIEU; ZAJAC, 1990). A justificativa mais plausível entre a diferença de 
comprometimento nos gêneros tem-se pela realidade da mulher no mercado de trabalho, desde 
os motivos e formas de sua entrada aos cargos que ocupa e oportunidades que tem. 

No entanto, o resultado encontrado vai de encontro aos resultados de Soldi e Zanelli 
(2006) e Carvalho (2000), para os quais o gênero masculino apresentou-se mais 
comprometido nos enfoques afetivo e normativo, tanto para funcionários efetivos quanto para 
terceirizados.  

O grau de escolaridade influencia no comprometimento com a organização, vez que 
quanto mais instrução o funcionário tem, menor é seu grau de comprometimento. O resultado 
confirma os estudos de Mowday, Porter e Steers (1982) que sugerem que há uma tendência de 
correlação negativa com o comprometimento com a organização em função do fato de que 
indivíduos com maior escolaridade possuem maiores expectativas em relação à organização, 
bem como mais opção de emprego. 

Em seus trabalhos, Castro (2002) confirmou que quanto maior é a especialização e 
conscientização profissional do individuo, maior sua necessidade de participar das tomadas de 
decisão.  

Quanto mais cursos o funcionário realiza, menor é seu grau de comprometimento 
organizacional, porque menor envolvimento tem com a organização e maior com a carreira. 
Tendência a analisar a saída pelas oportunidades e comprometer-se mais com seus objetivos 
do que com os da organização.  

Há uma relação inversa entre os focos de comprometimento. Quanto maior orientação 
para a profissão associa-se a menor lealdade para com a organização e vice-versa (BASTOS, 
1994). 

No entanto, uma vez os cursos sendo custeados pela empresa, a relação é positiva, 
porque o indivíduo sente-se prestigiado, envolvido e direcionado ao trabalho que executa e 
com as metas que precisa atingir. 

O tempo de serviço tem relação direta com o comprometimento, ou seja, quanto mais 
tempo, maior é o grau de comprometimento organizacional. Para Morrow (1983) o tempo de 
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casa está fracamente relacionado com comprometimento com a organização ou apresenta 
correlação não significativa. 

A renda praticamente não influi na relação de comprometimento do funcionário com a 
organização.  

Os funcionários efetivos têm maior comprometimento com a organização do que os 
funcionários terceirizados, justificado pela diferença de vínculo, tratamento, atividade 
desenvolvida, etc. 

 
5 CONCLUSÕES 

Com a terceirização, as empresas passam a se concentrar em seu negócio central e 
subcontratar uma série de outras empresas (terceiros), o que culmina em mudanças nas 
relações de emprego e trabalho e no comprometimento organizacional dos indivíduos. Mas, a 
preocupação da organização com as pessoas que dela participam não pode excluir os 
funcionários terceirizados, que devem sofrer políticas de comprometimento, entre outras 
(SOLDI; ZANELLI, 2006). 

O modelo de comprometimento adotado no presente estudo, com base em Meyer e 
Allen (1991), destaca-se nas dimensões afetiva (como apego a organização), instrumental 
(percepção da relação de custos associados à saída da organização) e normativa (obrigação de 
permanecer e buscar os objetivos da organização). 

No presente estudo, os resultados permitiram identificar os graus do comprometimento 
organizacional para funcionários efetivos e terceirizados na organização objeto e, a partir daí 
inferir que o modelo das três bases de comprometimento: afetiva, instrumental e normativa, 
foi verificado em parte. As questões e variáveis propostas pelos autores para mensurar o 
comprometimento não contemplam e capturam de forma efetiva a realidade, apresentando-se 
pouco significativas a maioria delas, se comparada à variável dependente do vínculo 
trabalhista, funcionário efetivo ou terceirizado. 

No entanto, se for avaliado o modelo conceitual e a comparação do comprometimento 
de funcionários terceirizados e de efetivos, encontra-se plena consonância com a realidade dos 
dados.  A analise estatística demonstrou que há diferenças significativas entre os funcionários 
efetivos e terceirizados, nos três componentes do comprometimento organizacional.  

As variáveis significativas para o comprometimento afetivo foram sexo, quantidade de 
cursos custeados pela empresa, tempo de serviço, vínculo trabalhista e a constante. No 
comprometimento instrumental foram significativas as variáveis idade, escolaridade, 
quantidade de cursos realizados, quantidade de cursos custeados pela empresa, tempo de 
serviço e a constante. No normativo, sexo, quantidade de cursos realizados e custeados pela 
organização, o vínculo trabalhista e a constante. 

No geral, interferem no comprometimento dos indivíduos da organização as variáveis 
sexo, escolaridade, quantidade de cursos realizados e custeados pela organização, tempo de 
serviço, o vínculo trabalhista e a constante.  

Cabe ressaltar que resultado diverso teve o trabalho de Silva e Massi (2009), no qual 
as variáveis sexo, idade, tempo na organização e formação  acadêmica não apresentaram 
variação significativa de comprometimento.  

Há predominância do comprometimento afetivo entre os efetivos. O comprometimento 
afetivo configura-se com um sentimento de pertencer, de ver os problemas da organização 
como se fossem seus, com uma forte ligação emocional. Os efetivos têm, certamente, maiores 
sensações que justificam tal comprometimento, desde o tratamento diferenciado da própria 
organização, aos benefícios e oportunidades apresentados, o relacionamento pessoal 
desenvolvido entre as pessoas, etc. 

Tal resultado corrobora com o entendimento de Mowday, Porter e Steers (1982) que 
indica ser a base afetiva a mais forte.  
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Ficou evidenciado que os funcionários terceirizados estão mais comprometidos 
instrumentalmente, vez que reflete o grau em que o indivíduo se sente preso à organização 
pelos altos custos associados à sua saída. Decorre do sentimento de quanto perderia se 
deixasse a organização, como também pelo sentimento de que não teria condições de 
conseguir algo melhor fora desta. 

Tal comprometimento dos terceirizados decorre, provavelmente, da falta de 
alternativas do mercado, vez que as vantagens dos efetivos (estabilidade, privilégios 
ocupacionais, benefícios, planos de assistência medida, planos de aposentadoria, etc.) não são 
estendidas a eles e, portanto, não foram levados em consideração pelos respondentes.  

A realidade do mercado do trabalho dos prestadores de serviços de atendimento 
terceirizado reflete esta dependência, especialmente financeira. Ao passo que para os efetivos 
esta análise é pormenorizada diante da realidade de estabilidade que conquistam pelo decurso 
do tempo. 

O componente normativo reflete um sentimento de obrigação em permanecer na 
organização em retribuição ao que a organização fez ou faz, bem como ao sentimento de 
lealdade para com a mesma. Daí porque se justifica o resultado que o efetivo apresente maior 
comprometimento, devido a sua condição estável e longa relação com a organização. 

Por não terem os mesmos benefícios e até mesmo por vezes serem segregados, a 
terceirização pode ser encarada como algo negativo pelos empregados terceirizados (RUSSO, 
2007). Diante de tal realidade, a necessidade da organização em ter indivíduos 
comprometidos culmina na relevância da implantação de políticas que provoquem aumento de 
comprometimento, voltadas não só aos efetivos como também aos terceirizados. 

Como ponto crítico da terceirização no setor de Relacionamento com o Cliente da 
empresa objeto de estudo, o principal e mais relevante para o presente trabalho, é o controle 
do nível de qualidade do atendimento, aqui tendo como antecedente o comprometimento dos 
funcionários atendentes, elo entre a empresa e seus clientes. 
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