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RESUMO 

 

Objetivo- Este trabalho teve como objetivo analisar a relação entre participação em 

capacitação e comprometimento organizacional de servidores públicos, moderada pelas 

percepções das políticas organizacionais de TD&E e de Envolvimento. 

Metodologia- Foram feitas 9 (nove) entrevistas semiestruturadas com servidores públicos de 

uma carreira de advogados públicos federais, concluintes de um curso de capacitação 

promovido pela organização empregadora. Os dados oriundos dessa técnica foram analisados 

através de análise de conteúdo. Além disso, foi aplicado questionário eletrônico, com 303 

respondentes da mesma carreira dos entrevistados, tendo os dados sido analisados 

estatisticamente. Também foi feita pesquisa documental através de requerimentos via 

Sistema de Informação ao Cidadão.  

Resultados- Os achados evidenciaram influência da participação em capacitação no 

comprometimento organizacional e relação direta entre percepção de TD&E e de 

Envolvimento e comprometimento organizacional. No entanto, as hipóteses de pesquisa não 

foram confirmadas estatisticamente. 

Limitações- O questionário e as entrevistas foram feitos apenas com servidores públicos de 

uma mesma carreira e de uma mesma organização. Além disso, não foram realizadas 

entrevistas com servidores que não participaram da capacitação tomada como referência. 

Aplicabilidade do trabalho- Espera-se que a presente pesquisa possa contribuir como uma 

forma de avaliação da política de capacitação em administração pública da organização 

analisada e como incentivo para a realização de avaliações de políticas e práticas de gestão 

de pessoas especialmente nas organizações públicas.  

Contribuições para a sociedade- Espera-se que a pesquisa possa servir como forma de 

prestação de contas acerca dos investimentos com capacitação de servidores públicos. 

Originalidade- Este é o primeiro estudo de que se tem notícia que analisa o 

comprometimento organizacional e percepção de TD&E e Envolvimento especificamente de 

uma carreira de advogados públicos.  

 

Palavras-chave- Capacitação. TD&E. Envolvimento. Comprometimento Organizacional. 

Servidores Públicos.  

Categoria do texto- Dissertação de Mestrado/Artigo original. 



 
 

ABSTRACT 

 

Purpose: This study had the purpose to analyze the relationship between participation in 

training and organizational commitment of public servants moderated by the insights into 

organizational policies for TD&E and Involvement. 

Design/Methodology: 9 (nine) semi-structured interviews were conducted with public 

attorneys from a federal public administration organization who concluded a given training 

course. The data from this technique were examined through content analysis. Besides that, 

an electronic questionnaire was applied with 303 respondents from the same career and the 

data were analyzed statistically. Documentary research was also undertaken through 

requirements by the Citizen Information System. 

Findings: There were evidence of the influence of participation in training on the 

organizational commitment and relationship between the insights into organizational policies 

for TD&E and Involvement and organizational commitment. However, were not possible to 

affirm the hypotheses. 

Research limitations: The questionnaire and interviews were conducted only with civil 

servants from the same career and from the same organization. Besides it interviews were 

not led with civil servants who did not participate in the training taken as reference. 

Practical implications:  It is expected that the research can contribute as a way of evaluation 

of training in public administration for civil servants from the federal public administration 

organization analysed. It is hoped that this research can contribute as a way of evaluation of 

organizational policies and practices of people management, especially in public 

organizations. 

Social implications: It is expected that the research can serve as a provision of accounts 

regarding investments in training of public servants. 

Originality: This is the first known study which analyzes the organizational commitment, 

TD&E and Involvement, specifically of a career in public attorneys. 

 

Keywords:  Training. TD&E. Involvement. Organizational commitment. Public Servants. 

Paper category: Master´s thesis/ Original article. 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1. Desenho da pesquisa ...................................................................................................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro  1. Relação dos sujeitos entrevistados ..................................................................... 39 

Quadro  2. Dados do curso de referência para as entrevistas ............................................... 39 

Quadro  3. Categorias temáticas de análise .......................................................................... 39 

Quadro  4. Tipos de comprometimento organizacional e percepção dos sujeitos sobre 

cenários e influência da capacitação .................................................................................... 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Comprometimento organizacional por turma de capacitação .............................. 53 

Tabela 2. Matriz de correlação ............................................................................................. 54 

Tabela 3.Impacto da capacitação no comprometimento organizacional dos respondentes . 56 

Tabela 4. Influência da percepção da política de TD&E no comprometimento 

organizacional dos respondentes .......................................................................................... 59 

Tabela 5. Influência da percepção da política de envolvimento no comprometimento 

organizacional dos respondentes .......................................................................................... 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://d.docs.live.net/fc984ecee6f5c5a0/Mestrado%20FGV/Dissertação/A%20DISSERTAÇÃO/Dissertação%20Versão%20Final%201.docx#_Toc47459233
https://d.docs.live.net/fc984ecee6f5c5a0/Mestrado%20FGV/Dissertação/A%20DISSERTAÇÃO/Dissertação%20Versão%20Final%201.docx#_Toc47459233


 
 

SUMÁRIO 

1 Introdução ................................................................................................................... 11 

2 Referencial Teórico ..................................................................................................... 13 

2.1      Políticas e Práticas de Gestão de Pessoas .............................................................. 13 

2.2 Treinamento, Desenvolvimento e Educação (TD&E) ........................................... 14 

2.3 Capacitação de servidores públicos ....................................................................... 17 

2.4 Envolvimento......................................................................................................... 19 

2.5 Comprometimento Organizacional ........................................................................ 20 

2.6 Comprometimento organizacional de servidores públicos .................................... 23 

2.7 Capacitação e Comprometimento Organizacional ................................................ 25 

2.8 Envolvimento e Comprometimento Organizacional ............................................. 27 

2.9 Desenho de pesquisa .............................................................................................. 29 

3 Metodologia ................................................................................................................. 29 

3.1 Tipo de pesquisa .................................................................................................... 29 

3.2 Coleta dos dados .................................................................................................... 29 

3.3 Tratamento dos dados ............................................................................................ 32 

3.4 Limitações metodológicas ..................................................................................... 33 

4 Resultados e discussão ................................................................................................ 34 

4.1 Preliminarmente: justificativa para escolha da organização para a pesquisa ........ 34 

4.2 Pesquisa qualitativa ............................................................................................... 37 

4.2.1 Categoria dos Efeitos da Capacitação (TD&E) ................................................. 40 

4.2.2 Categoria dos Tipos de Comprometimento Organizacional .............................. 42 

4.2.3 Categoria Influência da Capacitação no Comprometimento Organizacional .... 49 

4.2.4 Categoria emergente: estabilidade no cargo público ......................................... 50 

4.3 Pesquisa quantitativa ............................................................................................. 51 

4.3.1 Estatística descritiva ................................................................................................ 51 

4.3.2 Estatística inferencial ............................................................................................... 54 

4.3.3 Primeira hipótese ..................................................................................................... 55 

4.3.4 Segunda Hipótese .................................................................................................... 58 

4.3.5 Terceira Hipótese ..................................................................................................... 60 

4.4 Da triangulação ...................................................................................................... 63 

5 Considerações Finais .................................................................................................. 64 

Referências ........................................................................................................................... 66 

APÊNDICE A – Questionário eletrônico ............................................................................. 76 

APÊNDICE B – Roteiro de entrevista ................................................................................. 80 



11 
 

 
 

1 Introdução  

 

Estudos vêm sendo desenvolvidos no sentido de avaliar como as práticas e as políticas 

de gestão de pessoas influenciam o comprometimento organizacional (BASTOS, 1998; DEMO; 

MARTINS; ROURE, 2013; DURÃO, 2015; JESUS, 2016; JESUS; ROWE, 2015), uma vez 

que ambos interferem no comportamento das pessoas no âmbito profissional (MEYER; 

ALLEN, 1991, 1997) e, consequentemente, no seu desempenho (MEDEIROS; ENDERS, 1998; 

TOMAZZONI; COSTA, 2020).  

Comprometimento tem sido considerado indicador proxy, ou seja, indicador 

aproximado, para o desempenho da gestão, liderança e políticas de gestão de pessoas na 

administração pública (OECD, 2016). Por isso, pesquisas sobre o comprometimento 

organizacional de servidores públicos têm sido produzidas (ABRANCHES, 2011; BOTELHO; 

PAIVA, 2011; FLAUZINO; BORGES-ANDRADE, 2008; LEITE, 2004; LIZOTE; 

VERDINELLI; NASCIMENTO, 2017; PANTALEÃO, 2011; NASCIMENTO; 

EMMENDOERFER; GAVA, 2014; MOURA; SILVA; CARVALHO, 2019). No entanto, 

identificou-se haver, ainda, necessidade de mais estudos relacionando a influência de políticas 

e práticas de gestão de pessoas no comprometimento organizacional desses profissionais 

(DURÃO, 2015; JESUS, 2016).  

O presente estudo visou a contribuir com essa agenda de pesquisas, tendo como objetivo 

geral investigar o seguinte problema: de que forma a participação em capacitação influencia o 

comprometimento organizacional de servidores públicos e como essa relação é moderada pela 

percepção das políticas de Treinamento, Desenvolvimento e Educação (TD&E) e de 

Envolvimento? 

Trata-se de estudo relevante porque pode servir como um meio de avaliação das 

estratégias de gestão de pessoas no desenvolvimento profissional das organizações 

(CARBONE, 2013). Além disso, ainda são necessárias mais pesquisas tratando dos efeitos das 

ações de capacitação como variável independente (DEMO; FOGAÇA; COSTA, 2018; 

SONNENTAG, 2002; SANTOS; MOURÃO, 2011). 

Para tanto, foram realizadas pesquisas qualitativa e quantitativa, através da aplicação de 

métodos mistos de coleta de dados (pesquisa documental, entrevistas com roteiro 

semiestruturado e questionário eletrônico), e de tratamento (análise de conteúdo e estatística 
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descritiva e inferencial), com servidores públicos federais da Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), da carreira de procuradores da Fazenda Nacional.  

Os achados evidenciaram influência da participação em capacitação no 

comprometimento organizacional e relação direta entre percepção das políticas de TD&E e de 

Envolvimento e comprometimento organizacional, embora as hipóteses de pesquisa não tenham 

sido confirmadas estatisticamente.  

Ressalta-se que não constituiu objeto do presente estudo analisar os efeitos da 

capacitação diretamente nos resultados econômicos das organizações (CARBONE, 2012), nem 

analisar todas as práticas e políticas de gestão de pessoas e a gestão do conhecimento da 

organização analisada. Também não se discorreu sobre a qualidade dos cursos tomados como 

referência para a análise empírica (MONTENEGRO, 2017).  

Finalmente, o trabalho está dividido nas seguintes seções: referencial teórico; 

metodologia da pesquisa; resultados e discussão; considerações finais, referências e apêndices. 
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2 Referencial Teórico 

 

Nesta seção, apresenta-se o marco teórico dos construtos utilizados na pesquisa, quais 

sejam, políticas e práticas de gestão de pessoas, especificamente as de TD&E e de 

envolvimento, e comprometimento organizacional. 

 

2.1 Políticas e Práticas de Gestão de Pessoas 

 

As pessoas são as protagonistas das organizações, independentemente de quais sejam 

os resultados buscados e o tipo do empreendimento. Isso porque são as pessoas que produzem 

conhecimento, inovação e capacidades organizacionais. Por isso, observa-se que a área de 

gestão de pessoas tem assumido cada vez mais relevante papel estratégico nas organizações, 

inclusive como vantagem competitiva, ao relacionar as práticas de gestão de pessoas e o nível 

dos resultados das organizações (CARBONE, 2012; 2013; CARBONE et al., 2016; DEMO, 

2008; DEMO et al., 2014; DEMO; FOGAÇA; COSTA, 2018; DEMO; MARTINS; ROURE, 

2013). 

Políticas e práticas de gestão de pessoas são a proposta articulada da organização, com 

construções teóricas e práticas, no trato das relações humanas, visando à obtenção de resultados 

desejados, por meio de hábitos, ações e atividades componentes dessas políticas (DEMO et al., 

2014; DEMO; FOGAÇA; COSTA, 2018). São essenciais para o desenvolvimento de 

organizações aptas a executar as estratégias e os resultados pretendidos com eficiência, através 

do envolvimento dos seus funcionários e do gerenciamento das mudanças necessárias para 

atuação de forma à criação de valor perante clientes e sociedade em geral (DEMO, 2008).   

Conhecer as variáveis que influenciam e que são influenciadas pelas políticas e práticas 

de gestão de pessoas é fundamental para o desenvolvimento de estudos sobre o tema, e para a 

sua aplicação, relacionando-as com o desempenho individual e organizacional (CARBONE, 

2012; 2013). Já foram estudadas, por exemplo, as relações positivas entre efetividade de 

políticas de gestão de pessoas com comprometimento, produtividade, lucratividade, 

flexibilidade, integração estratégica, qualidade, desempenho e melhor desenvolvimento 

humano (BRANDÃO et al., 2008; CARBONE, 2012; 2017; DEMO, 2008; DEMO et al., 2014; 

DEMO; MARTINS; ROURE, 2013; DEMO; FOGAÇA; COSTA, 2018 DEMO; DURÃO, 

2015; JESUS, 2016; JESUS; ROWE, 2015).   
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Uma tipologia clássica das políticas e práticas de gestão de pessoas é: recrutamento e 

seleção; condições de trabalho; avaliação de desempenho e competências; remuneração e 

recompensas; envolvimento, e treinamento, desenvolvimento e educação (TD&E) (DEMO, 

2008; DEMO et al., 2014).  

Diante da necessidade de mensuração dessas iniciativas, uma das possibilidades foi 

elaborada por Demo et al. (2014), que adaptaram e validaram a Escala de Políticas e Práticas 

de Recursos Humanos (EPPRH), com o objetivo de medir a percepção dos profissionais acerca 

das seis políticas de gestão de pessoas mencionadas no parágrafo anterior. A escala é composta 

por 40 itens que se referem a práticas dessas políticas e os respondentes manifestam seu nível 

de concordância com cada afirmativa. A aplicação da EPPRH pode ser feita em sua totalidade 

ou em cada uma de suas subescalas. A “versão reduzida da EPPRH” foi validada nos Estados 

Unidos (Demo; Rozzett, 2012, apud Demo et al., 2014), sendo composta por 32 itens. O 

presente estudo focou em duas dessas políticas, TD&E e Envolvimento, com a aplicação das 

respectivas subescalas da “versão reduzida da EPPRH”, conforme descrito na metodologia e 

nos resultados.  

 

2.2 Treinamento, Desenvolvimento e Educação (TD&E) 

 

A política de Treinamento, Desenvolvimento e Educação (TD&E) consiste num 

conjunto de práticas que têm o principal objetivo de prover os indivíduos de competências, de 

forma sistemática, por meio de incentivo à aprendizagem contínua e à produção de 

conhecimento, com o fim de que se desenvolvam pessoal e profissionalmente, além de poderem 

desempenhar melhor suas atividades para atingimento das metas organizacionais. Ou seja, 

pretende fazer com que as pessoas superem deficiências no desempenho no trabalho atual ou 

prepará-las para novas funções, adaptá-las para a introdução de novas tecnologias ou para 

promover o seu livre crescimento em geral (ABBAD; BORGES-ANDRADE, 2004; DEMO, 

2008; DEMO et al., 2014). 

Ressalta-se que competências humanas ou profissionais se referem à combinação de 

conhecimentos, habilidades e atitudes das pessoas no contexto profissional e organizacional, e 

servem como ligação entre as condutas individuais e a estratégia da organização. Desempenho 

diz respeito aos comportamentos da pessoa no trabalho, ou seja, à aplicação desses 
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conhecimentos, habilidades e atitudes no trabalho, e as realizações e resultados no contexto 

organizacional daí consequentes (CARBONE et al., 2016; BRANDÃO et al., 2008).  

Os termos ‘treinamento’, ‘desenvolvimento’ e ‘educação’, embora se refiram ao apoio 

organizacional à aprendizagem dos indivíduos, não são sinônimos, mas diferentes, 

complementares e igualmente importantes. Treinamento se relaciona ao desenvolvimento de 

competências específicas da firma (CARBONE, 2012), a situações de aprendizagem que 

propiciem melhoria de desempenho na atividade atual do indivíduo (ABBAD; BORGES-

ANDRADE, 2004; TAMAYO; ABBAD, 2006). Educação se refere à formação mais geral do 

profissional, tendo como objetivo o desenvolvimento de competências genéricas, importantes 

para preparar o indivíduo para assumir outros cargos, funções ou atividades na organização 

num futuro próximo. E desenvolvimento, por outro lado, é de caráter mais abrangente e 

dinâmico, referindo-se ao conjunto de oportunidades de aprendizagem que gerem crescimento 

pessoal ou individual, não necessariamente ligadas ao trabalho atual ou futuro, mas sim a tornar 

a pessoa apta a aprender em geral e ter melhor qualidade de vida (ABBAD; BORGES-

ANDRADE, 2004; CARBONE, 2012; TAMAYO; ABBAD, 2006). 

Com os avanços da tecnologia e a disseminação cada vez mais acelerada de 

informações, as necessidades de aprendizagem no trabalho estão aumentando e exigindo uma 

modificação do perfil da área de TD&E, que deve estar atenta à promoção de ações de 

capacitação com mais frequência, em variadas perspectivas, inclusive com necessidades de 

requalificações cada vez mais velozes para seus profissionais (GONÇALVES; MOURÃO, 

2011; MOURÃO; ABBAD; ZERBINI, 2014).  

A área vem ganhando relevância de investimento crucial, fazendo parte do contexto 

organizacional de forma determinante, sendo influenciada pelas estratégias da organização, mas 

também as influenciando (CARBONE et al., 2016; GONÇALVES; MOURÃO, 2011; 

MOURÃO; ABBAD; ZERBINI, 2014). Na Academia, TD&E é, dentre as políticas de gestão 

de pessoas, a mais estudada (DEMO; FOGAÇA; COSTA, 2018). Em suma, as ações de TD&E 

estão sempre relacionadas à expectativa de resultar melhorias de desempenho, seja no âmbito 

individual e no âmbito organizacional, seja essa melhoria imediata ou em médio e longo prazo 

(CARBONE et al., 2016; PILATI; ABBAD, 2005; GONÇALVES; MOURÃO, 2011). 

Avaliar como as ações de TD&E produzem mudanças no comportamento dos 

profissionais treinados tem sido uma das principais preocupações de estudiosos e profissionais 

da área, para que se possam identificar quais os resultados gerados, e, especialmente, se os 



16 
 

 
 

objetivos propostos foram alcançados (CARBONE, 2012; PILATI; ABBAD, 2005; 

GONÇALVES; MOURÃO, 2011). É por meio das avaliações das ações de TD&E que a 

organização pode obter informações que auxiliem no processo decisório relativo à gestão de 

pessoas, acelerando o processo de feedback sobre a eficácia e efetividade dessas ações e 

decisões (GONÇALVES; MOURÃO, 2011).  

Há diferentes pesquisas e fórmulas para tratamento dos dados observados nas ações de 

capacitação (GONÇALVES, MOURÃO, 2011). Uma tipologia tradicional é a divisão em 

avaliação de reação, de aprendizagem e de impacto. As duas primeiras mensuram os efeitos 

imediatos, a satisfação geral na participação e a assimilação dos conteúdos do treinamento. Já 

a avaliação do impacto do treinamento no trabalho é a avaliação feita por superiores, colegas, 

clientes ou outras pessoas, ou mesmo através da autoavaliação, sobre os efeitos mediatos que o 

treinamento causou no profissional participante, que interferiram em seus níveis de 

desempenho, autoconfiança, motivação, disposição para mudanças em seus processos de 

trabalho, aquisição e aplicação das atitudes esperadas no trabalho (ABBAD; GAMA; 

BORGES-ANDRADE, 2000; BORGES-ANDRADE, 2002; GONCALVES; MOURÃO, 

2011).  

O impacto do treinamento é um dos níveis mais importantes a ser alcançado e um dos 

mais valorizados pelas organizações, tendo crescido o interesse nesse tipo de mensuração. Uma 

vez que, por meio desse resultado, os gestores avaliam o êxito ou não da ação de capacitação. 

Sem a avaliação de impacto não é possível saber, se, de fato, o treinamento está sendo efetivo 

na mudança comportamental e nos desempenhos individual, das equipes ou da organização 

(GONÇALVES; MOURÃO, 2011). 

Em que pese o foco ser a melhoria do desempenho, a política de TD&E muitas vezes 

tem o objetivo imediato de aumentar a motivação e o comprometimento organizacional dos 

seus profissionais, reduzir tensões e conflitos internos, ou facilitar a aceitação de mudanças 

organizacionais. É o chamado impacto em amplitude, no nível do comportamento do cargo, 

porque envolve a influência que a ação de capacitação exerce sobre o desempenho global 

subsequente do participante do treinamento, aí incluindo suas atitudes e motivações (PILATI; 

ABBAD, 2005). Ou seja, considerar a amplitude do impacto das ações de TD&E pressupõe a 

avaliação dos comportamentos do profissional que impactam no seu desempenho no contexto 

de trabalho e pela aquisição e aplicação das atitudes esperadas no trabalho, após a participação 

em um treinamento (ABBAD; GAMA; BORGES-ANDRADE, 2000; BORGES-ANDRADE, 
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2002; GONCALVES; MOURÃO, 2011). Pressupõe que ações de TD&E podem gerar efeitos 

em diferentes facetas do trabalho e em diferentes indicadores e variáveis do desempenho 

produtivo (PILATI; ABBAD, 2005; DEMO; MARTINS; ROURE, 2013). 

Uma das possíveis formas de medir a efetividade das ações de capacitação de uma 

organização é, de forma indireta, a partir da percepção dos profissionais acerca da política de 

TD&E empreendida. Parte-se do pressuposto de que quanto maior a percepção da política pelos 

profissionais, mais efetivas elas podem ser para gerar nesses profissionais melhor desempenho 

quanto ao atingimento dos objetivos organizacionais. A subescala de TD&E da Escala de 

Políticas e Práticas de Recursos Humanos (EPPRH), na sua versão completa ou reduzida, é uma 

das medidas existentes na literatura para esse tipo de avaliação (DEMO et al., 2014), tendo sido 

utilizada a versão reduzida no presente trabalho, segundo adiante detalhado na metodologia. 

 

2.3 Capacitação de servidores públicos  

 

Como a presente pesquisa teve como alvo servidores públicos, a partir de agora, ao 

longo do texto, as ações de TD&E também poderão ser chamadas de ações de capacitação, 

porque essa é a terminologia utilizada nesse contexto profissional. 

Expertise aplicada, identidade corporativa e responsabilidade ética são considerados 

alguns dos valores fundamentais do profissionalismo público e a formação dos servidores 

públicos é fundamental para moldar escolhas públicas e ações, uma vez que, na prática, a 

maioria das decisões do setor público, mesmo as decisões-chave, são determinadas por 

profissionais públicos que não são eleitos e possuem estabilidade funcional. Assim, a qualidade 

e os tipos de decisões e ações que esses profissionais públicos tomam dependem de suas 

habilidades, orientação, perspectivas e valores. E essas qualidades profissionais dependem 

fortemente, dentre outros, de seu histórico, de sua formação, de sua escolaridade, de seu 

desenvolvimento de carreira, bem como de seu envolvimento atual em quaisquer associações 

ou grupos profissionais (STILLMAN II, 2017). Esses são alguns dos motivos da importância 

da área de gestão de pessoas na administração pública e, especificamente, da necessidade de 

capacitações para o desenvolvimento desses profissionais.  

A profissionalização do serviço público no Brasil ocorreu a partir da criação do 

Departamento de Administração do Serviço Público – DASP, quando foi institucionalizado o 

concurso público (RAMOS, 1983; NEIVA, 2020). A necessidade de desenvolvimento dos 
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servidores públicos está diretamente relacionada à história das diversas reformas 

administrativas do país (por todos, ver MONTENEGRO, 2017), a fim de que esses profissionais 

estejam aptos a atuarem da melhor forma ao atendimento do interesse público. 

A política de desenvolvimento de carreira de servidores públicos tem balizamento na 

atual Constituição Federal de 1988, que, em seu art.39, parágrafo 2º, prevê a necessidade de 

formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, elencando sua participação em cursos 

como um dos requisitos para a promoção na carreira (BRASIL, 1988). 

No âmbito da administração pública federal, o regime jurídico dos servidores públicos 

civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais instituído pela Lei nº 8.112, de 

1990, prevê a capacitação de servidores (BRASIL, 1990). Já a Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoas – PNDP, atualmente regulamentada pelo Decreto nº 9.991, de 28 

de agosto de 2019, detalha mais o assunto e tem como objetivo promover o desenvolvimento 

dos servidores públicos nas competências necessárias à consecução da excelência na atuação 

dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional 

(BRASIL, 2019).   

No setor público, também são necessárias avaliações das ações de capacitação, de 

discussões sobre efetividade dos resultados do investimento nas políticas e práticas de TD&E 

para o desempenho das organizações (BAGGIO; GAETANI, 1997; MONTENEGRO, 2017). 

Nesse sentido, a PNDP tem como uma das suas exigências o monitoramento e a avaliação das 

ações de desenvolvimento dos servidores públicos, precedida, preferencialmente, por 

diagnóstico de competências (BRASIL, 2019).   

O presente estudo visou a contribuir com a agenda de pesquisas sobre esse tema, uma 

vez que pode constituir uma forma de avaliação de ações de capacitação de uma organização 

pública federal, conforme descrito adiante.  

 

2.4 Envolvimento 

 

Envolvimento é a política de gestão de pessoas que se refere a um conjunto de 

construções teóricas e práticas para criar vínculo de reconhecimento, comunicação, 

participação e relacionamento. Tem como objetivos conhecer e reconhecer melhor os 

profissionais que trabalham nas organizações e melhorar o relacionamento e a integração dos 

mesmos, através de incentivos a sua participação nas tomadas de decisões e condução dos 
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negócios e incremento na comunicação organizacional, inclusive por meio de feedbacks 

positivos e elogios (DEMO, 2008; DEMO; MARTINS; ROURE, 2013).  

Essa política visa a gerar um dos principais vínculos afetivos dos indivíduos com suas 

atividades profissionais e está relacionada ao bem-estar e à satisfação no trabalho, ao 

comprometimento organizacional afetivo, e ao grau de importância do trabalho na vida do 

indivíduo enquanto realiza suas atividades (SIQUEIRA, 2008). Relaciona-se, também, à 

percepção de harmonia entre as habilidades profissionais do indivíduo e as exigências impostas 

pelas atividades que realiza (SIQUEIRA, ORENGO; PEIRÓ, 2014). 

Demo et al. (2014) elencaram como principais pontos que caracterizam a política de 

Envolvimento: adaptação dos colaboradores aos seus cargos; coerência entre discurso e prática 

gerencial; tratamento respeitoso, atencioso e preocupação com o bem-estar; clima de 

compreensão, cooperação e confiança entre gestores e subordinados e entre colegas; integração 

dos colaboradores; estímulo à participação e à comunicação constantes; autonomia na 

realização das tarefas e na tomada de decisões; reconhecimento e feedback contínuos; 

identificação das necessidades, valores e preocupações dos colaboradores, estabelecendo 

relacionamentos; existência de canais de comunicação interna.   

A administração, principalmente por meio de estudos do comportamento humano e 

gestão de pessoas, tem concentrado esforços com o objetivo de encontrar mecanismos que 

promovam o envolvimento do indivíduo, com o mínimo de conflitos e o máximo de 

desempenho (LEITE, 2004).   

Ressalta-se que características das tarefas realizadas, como variedade, tempo e desafios 

para sua execução, além de características da liderança e da organização, e capacitação do 

próprio profissional para realizar as atividades, dentre outros, são variáveis que podem 

influenciar o nível de envolvimento do indivíduo (SIQUEIRA, 2008).  

A política de Envolvimento ainda é pouco estudada pela Academia (DEMO; FOGAÇA; 

COSTA, 2018). O presente estudo analisou o efeito moderador da percepção dessa política na 

relação entre participação em capacitação e comprometimento organizacional de servidores 

públicos, com a aplicação da subescala de Envolvimento da Escala de Políticas e Práticas de 

Recursos Humanos (EPPRH), na sua versão reduzida (DEMO; ROZZETT, 2012, apud DEMO 

et al., 2014), conforme detalhado adiante na metodologia.  
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2.5 Comprometimento Organizacional  

 

Comprometimento organizacional é o termo utilizado para construtos variados, mas, em 

regra, refere-se a um estado psicológico que liga o empregado à organização (ALLEN; 

MEYER, 1990; MEYER; ALLEN, 1991, 1997; MEYER; ALLEN; SMITH, 1993; 

TOMAZZONI; COSTA, 2020). É também caracterizado como um conjunto de sentimentos e 

ações do indivíduo em relação a sua organização (MEDEIROS; ENDERS, 1998). Destaca-se 

que a própria Academia ressalta a necessidade de se conferir maior precisão do construto, maior 

demarcação de suas fronteiras conceituais e validade discriminante em relação a outros 

construtos (BASTOS et al., 2014). 

Trata-se de tema amplamente estudado desde a década de 1970, no âmbito da psicologia 

social, da sociologia, da administração e das teorias organizacionais (BALSAN et al., 2016; 

BASTOS et al., 2014; BOTELHO; PAIVA, 2011; JESUS; ROWE, 2015).  

No âmbito da administração, é relacionado à gestão estratégica de recursos humanos, 

na perspectiva de estratégia de comprometimento, em que pessoas são consideradas parceiras 

no trabalho, nas quais a organização deve investir para conseguir melhores resultados 

organizacionais e obter valor agregado. Contrapõe-se à estratégia de controle, que preconiza os 

empregados como números, custos e fator de produção, que, para desempenhar bem as funções, 

devem ser mandados e controlados (LEITE; ALBUQUERQUE; KNIESS, 2011). 

De acordo com a literatura clássica do tema, trata-se de construto multidimensional 

(BASTOS, 1998; MEYER; ALLEN; SMITH, 1993; MEYER; ALLEN, 1997). Ou seja, os tipos 

de comprometimento organizacional identificados na literatura são múltiplos, e as diferenças 

decorrem das bases de ligação psicológica de cada pessoa com a organização, a qual depende 

das experiências no trabalho que cada um teve (BASTOS, 1998; MEYER; ALLEN, 1997)1.  

O modelo clássico de conceitualização de três componentes (MEYER; ALLEN, 1991) 

identifica três bases psicológicas de comprometimento organizacional, de acordo com o vínculo 

com a organização empregadora: base afetiva, de continuação e normativa (BASTOS et al, 

2014; BASTOS, 1998).  

 
1 Os tipos de comprometimento organizacional variam, também, segundo os focos, como o comprometimento com 

a carreira, com a profissão, com o sindicato, com o trabalho, com valores, dentre outros, e não apenas com a 

organização propriamente (BASTOS, 1998; BASTOS et al., 2014; BOTELHO; PAIVA, 2011). Mas esses não 

serão abordados na presente pesquisa, e ficam como sugestão para estudos futuros. 
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O comprometimento de base afetiva, ou comprometimento organizacional afetivo, é 

aquele relacionado ao desejo de continuar na organização, decorrente da identificação pessoal 

do funcionário com os valores e da identificação com as metas organizacionais, além de 

sentimento de conforto com as experiências no trabalho (BASTOS et al, 2014; LIZOTE; 

VERDINELLI; NASCIMENTO, 2017; MEYER; ALLEN, 1991).  

O comprometimento baseado na continuação, ou comprometimento organizacional 

instrumental (MEDEIROS; ENDERS, 1998), é aquele relacionado ao senso de necessidade de 

permanecer, após a análise de custo-benefício realizada pelo profissional, que conclui que o 

custo de deixar a organização é maior que o de continuar (BASTOS et al., 2014; MEYER; 

ALLEN, 1991). 

Já o comprometimento organizacional normativo é o que se refere ao senso de obrigação 

moral, de lealdade, de retribuição, de responsabilidade perante a organização pelo que essa fez 

ao profissional. Tem como foco o atendimento a normas e regulamentos da organização e, 

muitas vezes, desenvolvido em razão do sentimento de que as organizações realizaram 

investimentos difíceis de serem compensados pelos profissionais (BASTOS et al., 2014; 

LIZOTE; VERDINELLI; NASCIMENTO, 2017; MEYER; ALLEN, 1991, 1997).  

No Brasil, o modelo clássico de conceitualização de três componentes (MEYER; 

ALLEN, 1991) foi validado por Medeiros e Enders (1998), que confirmaram a estrutura 

tridimensional e comprovaram o poder de generalização do modelo, passando a utilizar as 

nomenclaturas de “afetivo, normativo e instrumental”, termos que serão os utilizados nesta 

pesquisa para tratar dos tipos de comprometimento organizacional ora estudados. As palavras-

chave, segundo as bases do vínculo psicológico dos profissionais com a organização, são, 

portanto, desejo, necessidade e obrigação de permanecer na organização (BOTELHO; PAIVA, 

2011). 

Todos os empregados possuem esses tipos de comprometimento em maior ou menor 

grau, e os efeitos de cada componente fazem variar os padrões de comportamento no trabalho, 

impactando indivíduos, organizações e a sociedade (BASTOS, 1998; MEYER; ALLEN, 1991; 

MEDEIROS; ENDERS, 1998; PILATI e BORGES-ANDRADE, 2005). Isso porque as pessoas 

naturalmente se comprometem com algo ou alguém, seja relacionado ao ambiente de trabalho, 

seja fora. Mas, em todos os casos, há influência direta no comportamento dessas pessoas no 

âmbito profissional (MEYER; ALLEN, 1991, 1997).  
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Especialmente num contexto de constantes mudanças nas relações de trabalho, de 

reestruturação de processos, políticas e contextos organizacionais, além do desenvolvimento de 

novos estilos de gestão e de liderança, o estudo do comprometimento no trabalho continua 

relevante. Por isso, conhecer sobre comprometimento serve como ferramenta para que as 

organizações possam administrar melhor as pessoas em meio a essas mudanças (BASTOS, 

1998; BOTELHO; PAIVA, 2011; MEYER; ALLEN, 1997; JESUS; ROWE, 2015).  

Com efeito, as pesquisas sobre comprometimento foram inicialmente relacionadas a 

formas de buscar resolver problemas de absenteísmo e rotatividade, com a identificação de que, 

quanto mais forte o compromisso, menor a tendência de o profissional sair da organização 

(ALLEN; MEYER, 1990; BASTOS, 1994). No entanto, a relevância desses estudos vai além, 

sendo objetivo dos pesquisadores identificar, também, como aumentar o nível de 

comprometimento dos empregados a fim de que tenham vontade de realizar os objetivos 

institucionais (ALLEN; MEYER, 1990; MEYER; ALLEN, 1991) e de desempenharem suas 

atividades com melhor performance (MEDEIROS; ENDERS, 1998), por exemplo. Dessa 

forma, compreende-se que não adianta apenas que os profissionais permaneçam na 

organização, mas importa o que fazem ao decidirem permanecer, não sendo suficiente a 

permanência passiva, mas a que agrega valor (ALLEN; MEYER, 1990; BALSAN et al., 2016; 

MEYER; ALLEN,1991). 

Por isso, estudos sobre os perfis dos tipos de comprometimento dos profissionais das 

organizações são importantes para prever e estimular comportamentos no ambiente de trabalho 

(ALLEN; MEYER, 1990), permitindo que a gestão de pessoas promova o envolvimento dos 

funcionários para o alcance da efetividade organizacional, sobrevivência e expansão dos seus 

mercados (LEITE, 2004). 

Há estudos que correlacionaram positivamente comprometimento afetivo com 

profissionais mais inovadores; comprometimento afetivo e normativo com melhor 

desempenho, mais promoções e melhor relação com colegas de trabalho, porém com uma 

correlação negativa para o tipo instrumental (ALLEN; MEYER, 1990).  

Combinando características dos tipos de comprometimento organizacional, Medeiros e 

Enders (1998) identificaram oito padrões, pontuando que os que mais se destacam quanto à 

performance são os padrões afetivos-normativos; os comprometidos nas três dimensões; 

seguidos dos instrumentais-afetivos e dos afetivos. Por outro lado, os que não apresentam bons 

níveis de performance são os padrões normativos puros e instrumentais puros. 
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No Brasil, há pesquisas correlacionando comprometimento com diversas variáveis, 

como com valores organizacionais e desempenho (MEDEIROS et at., 2003; MEDEIROS; 

ENDERS, 1998; TOMAZZONI; COSTA, 2020); com cultura organizacional (SILVA et al., 

2018); com redução de rotatividade e absenteísmo (PILATI; BORGES-ANDRADE, 2005), 

dentre outras. Nesse contexto, a agenda acadêmica destaca a necessidade de mais pesquisas que 

analisem de que forma as práticas e políticas de gestão de pessoas influenciam o 

comprometimento organizacional, inclusive de servidores públicos (BASTOS, 1998; DURÃO, 

2015; JESUS, 2016; JESUS, ROWE, 2015; MEDEIROS et al., 2003; MEYER; ALLEN, 1997). 

É o tema do próximo item, e foi o foco principal da presente pesquisa.   

   

 

2.6 Comprometimento organizacional de servidores públicos  

 

Especificamente no âmbito da administração pública, estudos sobre comprometimento 

organizacional têm sido produzidos no Brasil, tendo sido observado que a maioria aplica 

métodos quantitativos de pesquisa, com a utilização de escalas validadas pela literatura geral 

para medição dos tipos de comprometimento, não tendo sido encontrados estudos com escalas 

especificamente criadas para a administração pública ou para as categorias específicas de 

servidores ou mesmo de empregados de empresas públicas (ABRANCHES, 2011; 

BANDEIRA; MARQUES; VEIGA, 2000; BORGES-ANDRADE, 1994; DURÃO, 2015; 

FLAUZINO e BORGES-ANDRADE, 2008; LEITE, 2004; MOURA; SILVA; CARVALHO, 

2019; NASCIMENTO; EMMENDOERFER; GAVA, 2014; OLIVEIRA et al., 2014; 

PANTALEÃO, 2011; JESUS; ROWE, 2015; JESUS, 2016). 

O primeiro estudo do Brasil em organização pública foi feito na década de 1990, em 

uma empresa pública, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 

(BORGES-ANDRADE, 1994; LEITE, 2004). As três variáveis organizacionais com maior 

poder preditivo do grau de comprometimento organizacional dos indivíduos encontradas nessa 

pesquisa foram a percepção, pelos profissionais daquela organização, da existência de 

oportunidades de desenvolvimento na carreira e profissional; percepção da existência de um 

sistema justo de promoções e percepção de que a instituição exerce grande influência no país 

(BORGES-ANDRADE, 1994).  
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Pesquisas com servidores públicos já foram desenvolvidas buscando identificar, a 

correlação de comprometimento organizacional com satisfação no trabalho (ABRANCHES, 

2011; LIZOTE; VERDINELLI; NASCIMENTO, 2017); com missão organizacional 

(FLAUZINO; BORGES-ANDRADE, 2008); com regime de remuneração (OLIVEIRA et al., 

2014), com o tipo de vínculo público (MOURA; SILVA; CARVALHO, 2019), com justiça 

organizacional (JESUS, 2016), com práticas de gestão de pessoas (DURÃO, 2015), dentre 

outras.  

Ressalta-se que, em geral, essas pesquisas, tanto com profissionais do setor público, 

quanto com os do setor privado -, partem de premissas teóricas de que “um elevado nível de 

comprometimento contribui para que as empresas atinjam seus objetivos organizacionais e 

consequentemente melhor desempenho” (especialmente o tipo afetivo), embora haja poucos 

que aprofundem essa influência dos vínculos organizacionais sobre o desempenho no trabalho 

(TOMAZZONI; COSTA, 2020, p. 269). 

Por outro lado, não são comuns pesquisas comparando o comprometimento de 

servidores públicos com o de profissionais da iniciativa privada (BASTOS, 1994). Para fins 

didáticos, destacam-se, a seguir, o conceito de profissional comprometido na percepção dos 

próprios entrevistados, tanto em pesquisa com servidores públicos (BASTOS; BRANDÃO, 

PINHO, 1997), como com profissionais da iniciativa privada (BRITO E BASTOS, 2001). 

Bastos, Brandão e Pinho (1997) analisando o comprometimento organizacional de 

servidores públicos de quatro universidades federais brasileiras identificaram que o significado 

de ser comprometido com a organização, na percepção dos próprios servidores entrevistados, 

teve como foco o cumprimento dos deveres e obrigações relativas ao seu posto de trabalho; a 

preocupação com a qualidade dos serviços realizados; produtividade, assiduidade e 

pontualidade. Aspectos como satisfação com a tarefa, organização, disponibilidade e interesse 

para realizar o trabalho foram menos frequentemente citados na mencionada pesquisa. Os tipos 

afetivo e normativo de comprometimento organizacional foram identificados, mas o tipo 

instrumental apareceu apenas quando perguntado o que a organização poderia fazer para 

ampliar o comprometimento, tendo sido destacado, dentre outras respostas, a oferta de 

treinamento.  

Já na pesquisa de Brito e Bastos (2001), que mapeou categorias numa empresa privada, 

foi identificado que a percepção do conceito de trabalhador comprometido, para os profissionais 

ali entrevistados, abarca a noção de envolvimento com a organização, seus objetivos e 
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resultados esperados, de realização do trabalho através da dedicação, racionalização dos 

recursos e gosto pela atividade. Além disso, a relação com a equipe parece ser importante no 

ambiente organizacional e contribui na busca por resultados.  

Embora não haja tradição acadêmica no âmbito internacional sobre pesquisas de 

comprometimento organizacional com servidores públicos (BASTOS, 1994), uma pesquisa da 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) considerou 

comprometimento/engajamento como indicador proxy, ou seja, indicador aproximado, para o 

desempenho da gestão, liderança e políticas de gestão de pessoas na administração pública, 

tendo referida organização internacional recomendado a utilização, como boas práticas, de 

metodologias que captem a percepção dos servidores públicos sobre suas atividades e ambiente 

de trabalho, a fim de identificar e melhorar os fatores que limitam sua capacidade de atingir seu 

pleno potencial (OECD, 2016). A presente pesquisa está alinhada a essa recomendação 

internacional. 

   

2.7 Capacitação e Comprometimento Organizacional 

 

Em sua pesquisa, Pilati e Abbad (2005) sugeriram estudos acerca do relacionamento 

entre o resultado do treinamento no trabalho e questões substantivas do desempenho humano, 

a fim de auxiliar na compreensão do comportamento humano no trabalho e a função exercida 

pelos sistemas organizacionais. Comprometimento organizacional, como um dos vínculos 

psicológicos do indivíduo com a organização, tem sido apontado como uma dessas questões 

substantivas que influenciam o desempenho humano (MEDEIROS; ENDERS, 1998; 

TOMAZZONI; COSTA, 2020). 

Comprometimento organizacional tem sido identificado como um dos produtos de um 

conjunto coerente de políticas e práticas de gestão de pessoas (BASTOS, 1998; DEMO; 

MARTINS; ROURE, 2013; DURÃO, 2015; JESUS, 2016; JESUS; ROWE, 2015). Pesquisas 

empíricas evidenciaram que, quando comparadas as correlações entre comprometimento e 

variáveis organizacionais; e comprometimento e variáveis pessoais, a primeira relação é mais 

expressiva (BASTOS, 1998).  

Pesquisadores têm destacado a necessidade de mais estudos acerca da relação entre 

capacitação e comprometimento organizacional (OCEN; FRANCIS; ANGUNDARU, 2017). 

Nessa linha, pesquisas vêm sendo desenvolvidas, tanto no Brasil (por todos, ver BASTOS, 
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1994; BASTOS, 1998; BORGES-ANDRADE, 1994; DEMO; MARTINS; ROURE, 2013; 

DURÃO, 2015; JESUS, 2016), como no exterior (por todos, ver ASHAR et al., 2013; BULUT; 

CULHA, 2010; NKOSI, 2015; OCEN; FRANCIS; ANGUNDARU, 2017).  

Ao analisar capacitação e comprometimento organizacional de servidores públicos, 

estudos identificaram correlação positiva entre políticas de TD&E com comprometimento 

organizacional com servidores públicos em geral (BANDEIRA; MARQUES; VEIGA, 2000; 

BASTOS; BRANDÃO; PINHO, 1997; BORGES-ANDRADE, 1994; BASTOS, 1994; 

DURÃO, 2015). Por outro lado, a indicação para participação em programa de capacitação ora 

foi entendida por gestores públicos como premiação para o servidor comprometido, ora como 

forma de resgatar o descomprometido (NASCIMENTO; EMMENDOERFER; GAVA, 2014). 

Baseado nesses estudos, a presente pesquisa propôs as seguintes hipóteses, 

correlacionando participação em capacitação e tipos de comprometimento organizacional: 

 

H1 – Participação em capacitação está relacionada: 

 H1a: positivamente com comprometimento organizacional afetivo. 

 H1b: positivamente com comprometimento organizacional normativo. 

 H1c: negativamente com comprometimento organizacional instrumental.  

 

Ressalta-se que, na presente pesquisa, o construto ‘participação em capacitação’ 

significou a participação de servidores públicos em algum dos cursos proporcionados pela 

organização analisada, indicada por resposta a um questionário, conforme será detalhado na 

metodologia. 

Outros estudos vêm sendo desenvolvidos a fim de analisar outras variáveis que 

influenciam o comprometimento organizacional, como pesquisas em que foi identificado haver 

mediação da variável percepção de justiça organizacional na relação entre políticas e práticas 

de gestão de pessoas e comprometimento organizacional, tendo a pesquisa empírica sido 

realizada com servidores públicos da carreira de professores do ensino básico (JESUS, 2016); 

e a mediação da variável satisfação na relação entre treinamento e comprometimento 

organizacional (OCEN; FRANCIS; ANGUNDARU, 2017), dentre outras. 

Além disso, percepção de oportunidades de aprendizagem, que engloba percepção sobre 

as ações de TD&E empreendidas pela organização e percepção de suporte para a aprendizagem 

informal no ambiente de trabalho, foi apontada como influenciadora do comportamento 
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organizacional, como o comprometimento, cidadania, clima e satisfação com o trabalho, sendo 

importante medida para a gestão de pessoas (MOURÃO; ABBAD; ZERBINI, 2014). Ou seja, 

quanto mais os profissionais percebem as políticas de TD&E das empresas, maior a intenção 

comportamental de comprometimento organizacional (BASTOS, 1994; DURÃO, 2015). Com 

efeito, o desenvolvimento do comprometimento organizacional dos trabalhadores de uma 

organização depende de como as políticas e práticas de gestão de pessoas são percebidas por 

cada profissional, e não apenas sobre como são projetadas pela organização (JESUS; ROWE, 

2015).  

Assim, na presente pesquisa, também foi analisado o eventual efeito moderador da 

percepção da política de TD&E na relação anteriormente proposta, ou seja, na relação entre 

participação em capacitação e comprometimento organizacional. A percepção da política de 

TD&E foi analisada com base na Escala de Políticas e Práticas de Recursos Humanos (EPPRH), 

na sua versão reduzida (DEMO; ROZZETT, 2012, apud DEMO et al., 2014). 

Dessa forma, foram descritas as seguintes hipóteses:  

 

H2 – A relação de participação em capacitação e comprometimento organizacional é 

moderada pela percepção da política de TD&E: 

H2a: quando a percepção da política de TD&E é maior, o efeito positivo da participação 

em capacitação no comprometimento afetivo aumenta. 

H2b: quando a percepção da política de TD&E é maior, o efeito positivo da participação 

em capacitação no comprometimento normativo aumenta. 

H2c: quando a percepção da política de TD&E é maior, o efeito negativo da participação 

em capacitação no comprometimento instrumental diminui. 

 

2.8 Envolvimento e Comprometimento Organizacional 

 

A relação direta entre a percepção da política de envolvimento e comprometimento 

organizacional já foi identificada em pesquisas empíricas anteriores (BASTOS; BRANDÃO; 

PINHO, 1997; JESUS, ROWE, 2015). Especificamente quanto aos tipos de comprometimento 

ora estudados, foi identificada relação de percepção de envolvimento como variável preditora 

do comprometimento organizacional de tipo normativo em pesquisa longitudinal com 

servidores públicos da carreira de professores de ensino básico da rede federal (JESUS, 2016). 
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Por outro lado, essa variável não obteve resultado positivo na predição do comprometimento 

organizacional em pesquisa realizada com servidores públicos administrativos de um órgão 

público federal (DURÃO, 2015), uma vez que sequer perceberam a política de Envolvimento 

da organização, segundo a medição efetuada.  

Para contribuir com essa agenda de pesquisas, avaliou-se a relação de moderação da 

percepção da política de Envolvimento, com base na Escala de Políticas e Práticas de Recursos 

Humanos (EPPRH), na sua versão reduzida (DEMO; ROZZETT, 2012, apud DEMO et al., 

2014), conforme destacado na metodologia, a partir do teste das seguintes hipóteses: 

H3 – A relação de participação em capacitação e comprometimento organizacional é 

moderada pela percepção da política de Envolvimento: 

H3a: quando a percepção da política de Envolvimento é maior, o efeito positivo da 

participação em capacitação no comprometimento afetivo aumenta. 

H3b: quando a percepção da política de Envolvimento é maior, o efeito positivo da 

participação em capacitação no comprometimento normativo aumenta. 

H3c: quando a percepção da política de Envolvimento é maior, o efeito negativo da 

participação em capacitação no comprometimento instrumental diminui. 

 

2.9 Desenho de pesquisa 

 

O desenho da pesquisa, com relação ao teste dessas hipóteses, foi o seguinte: 

 

Figura 1. Desenho da pesquisa 

 

 

                                                      

 

         Capacitação                                     

            

                 

        

 

Fonte: a Autora, 2019. 
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3 Metodologia 

 

Este capítulo detalha a trilha percorrida na pesquisa, bem como os meios de coleta e de 

tratamento de dados, e suas limitações metodológicas. 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Tratou-se de pesquisa exploratória (VERGARA, 2013), multimétodo, que mesclou 

abordagens qualitativa e quantitativa, possibilitando a triangulação metodológica, permitindo 

melhor compreensão do fenômeno, estudado sob diferentes perspectivas, que se 

complementam, ao mesmo tempo em que esforços para mensurá-lo (quanti) e compreendê-lo 

(quali) são engendrados (BERG; LUNE, 2017; DEMO; FOGAÇA; COSTA, 2018; FLICK, 

2018).  

Ao contrário da visão tradicional de triangulação, com foco na validação mútua dos 

resultados, o conceito atual propõe que essa técnica serve para aumentar o rigor sofisticado, o 

escopo, a profundidade e a consistência das análises empreendidas, decorrentes do ganho 

adicional de conhecimento do que está sendo estudado sob múltiplos métodos (FLICK, 2004, 

2018; KELLE; ERZBERGER, 2004).   

Nessa perspectiva, os resultados dos estudos quantitativos e qualitativos podem 

convergir, complementarem-se ou se contradizerem, mas cada uma dessas possibilidades é 

benéfica para o processo de pesquisa. A divergência de resultados, por exemplo, excluída a 

hipótese de consequência de erros metodológicos, pode resultar numa reavaliação das próprias 

bases teóricas dos construtos (KELLE; ERZBERGER, 2004). 

 

3.2 Coleta dos dados   

 

No tocante aos dados primários qualitativos, foram obtidos por meio de entrevistas 

realizadas com 9 servidores públicos federais, todos advogados públicos, integrantes da 

carreira-fim de uma mesma organização, e concluintes de um determinado curso de pós-

graduação em administração pública de 432 horas-aula presenciais patrocinado pela 

empregadora, conforme descrito adiante.  
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O critério para escolha dos entrevistados foi não aleatório e intencional, decorrente da 

facilidade de acesso aos mesmos. Dos 9 entrevistados, 7 foram entrevistados pessoalmente na 

sede da organização em Brasília/DF; e 2, a distância, sendo um por meio de sistema de 

teleconferência da organização e outro através de Skype e telefone, em razão de estarem em 

diferentes lugares do Brasil. As entrevistas duraram uma média aproximada de 18 minutos e 

foram realizadas entre novembro e dezembro de 2019.  

As entrevistas foram gravadas por meio do aplicativo para smartphones “Gravador de 

Voz Fácil” e transcritas integralmente por meio do aplicativo “Transcrição Instantânea”, 

seguida de revisão manual, a fim de suprir lacunas da degravação automática, bem como 

corrigir falhas de captação dos áudios, com o objetivo de ter um texto de transcrição fiel ao 

arquivo da gravação.  

Aos entrevistados foi solicitada a assinatura de termo de consentimento e garantido o 

sigilo de seus nomes ou quaisquer outros elementos que pudessem identificá-los para assegurar 

liberdade de expressão e privacidade. As entrevistas individuais possibilitaram alcançar 

impressões e percepções dos servidores em relação a variáveis do estudo (SILVA; FOSSÁ, 

2015).  

O roteiro de entrevistas, constante no apêndice B, foi elaborado com base na escala de 

comprometimento organizacional de Meyer, Allen e Smith (1993), validada e traduzida por 

Pinho et al. (2018), com o objetivo de levantar informações sobre a impressão dos entrevistados 

acerca de sua relação com a organização e de suas experiências com a participação na pós-

graduação tomada como capacitação de referência. Em seguida, foram feitas perguntas que 

visavam relacionar capacitação e comprometimento e que buscassem indicadores do tipo de 

comprometimento organizacional do entrevistado. Além disso, foi dada oportunidade para os 

entrevistados complementarem suas respostas caso quisessem. Decidiu-se fazer as perguntas 

demográficas ao final, para evitar o tom formal inicial, especialmente porque todos os 

entrevistados eram conhecidos e colegas de trabalho, da mesma carreira da pesquisadora.  

Os dados quantitativos foram obtidos por meio de pesquisa survey, descrita como a 

obtenção de dados ou informações sobre as características, ações ou opiniões de determinado 

grupo de pessoas, indicado como representante de uma população-alvo, por meio de um 

instrumento de pesquisa, normalmente um questionário. Sua principal característica é o 

interesse em produzir descrições quantitativas de uma população por meio de um instrumento 

predefinido (FREITAS et al., 2000). Ressalta-se que os estudos sobre os temas 
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comprometimento organizacional e sobre políticas e práticas de gestão de pessoas têm 

metodologia eminentemente quantitativa, com os questionários do tipo likert como principal 

instrumento de coleta de dados (BASTOS et al., 2014; BALSAN et al., 2016; DEMO; 

MARTINS; ROURE, 2013; DEMO; FOGAÇA; COSTA, 2018; MEDEIROS et al., 2003; 

PINHO et al., 2018).  

Considerando que os respondentes estavam espalhados em todo o país, decidiu-se por 

fazer coleta de dados no campo por meio de questionário eletrônico (ABRANCHES, 2011). O 

questionário do tipo likert, com escala de 5 pontos, elaborado através da ferramenta online 

Qualtricsxm, foi enviado por Whatsapp e por lista de e-mails institucional, tendo sido coletadas 

respostas no período de cerca de 30 dias (14 de setembro de 2019 a 17 de outubro de 2019). 

Referido instrumento foi aplicado para um universo de 2.157 servidores públicos 

federais em atividade no Brasil, todos advogados públicos da carreira-fim da mesma 

organização da administração pública federal onde foram feitas as entrevistas da parte 

qualitativa da pesquisa (PGFN, 2019).  

A amostragem foi por conveniência, decorrente da quantidade de respondentes (356 no 

total, dos quais 53 foram excluídos por não terem respondido a todas as perguntas). A amostra 

final foi composta por 303 respondentes, equivalente a 14% da população2.  

O questionário continha 33 perguntas, sendo 10 relacionadas a aspectos demográficos, 

tais como gênero, faixa etária, escolaridade, tempo de serviço etc.; 11 perguntas com aspectos 

inferenciais acerca dos tipos de comprometimento organizacional (como “sinto-me em dívida 

para com essa organização”; “eu ficaria muito feliz em passar o resto da minha carreira nesta 

organização”), 9 itens sobre a percepção da política de Envolvimento (como “a organização 

onde eu trabalho se preocupa com o meu bem-estar”) e 3 itens sobre percepção de TD&E 

(como “a organização onde eu trabalho estimula a aprendizagem e a produção de 

conhecimento”) . O questionário consta no apêndice A, ao final do trabalho. 

As escalas utilizadas para elaboração do questionário foram as subescalas de TD&E e 

de Envolvimento da Escala de Políticas e Práticas de Recursos Humanos (EPPRH), na sua 

versão reduzida (DEMO; ROZZETT, 2012, apud DEMO et al., 2014), e a escala versão 

 
2 Dado o tamanho da população de procuradores da Fazenda Nacional em atividade no ano de 2019 (n = 2157), o 

número mínimo representativo para a amostra com um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 5%, 

seria de 327 respondentes. Entretanto, apesar de inicialmente o questionário ter sido aplicado a 356 respondentes, 

apenas 303 o responderam de forma completa. Por este motivo, apesar da proximidade encontrada, esta é uma 

limitação do presente estudo, mas que não possui grande impacto final na extrapolação dos resultados. 
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reduzida de comprometimento organizacional de Meyer, Allen e Smith (1993), traduzida e 

validada por Pinho et al. (2018). Com relação a essa última, houve apenas a substituição da 

palavra “empresa” por “organização”, para ficar mais adequado à presente pesquisa. Referidas 

escalas já foram aplicadas, individualmente, em estudos anteriores com servidores públicos 

(DURÃO, 2015; JESUS, 2016; ABRANCHES, 2011; PANTALEÃO, 2011; NASCIMENTO; 

EMMENDOERFER; GAVA, 2014; MOURA; SILVA; CARVALHO, 2019), por isso, não 

foram feitos novos testes quanto à validade e confiabilidade para a medição dos construtos 

(ABRANCHES, 2011).  

Por fim, no tocante aos dados secundários, foi feita pesquisa documental, através da 

coleta de dados da organização analisada e de outras semelhantes, através do Sistema de 

Informação ao Cidadão (e-SIC), com base na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) 

(BRASIL, 2011). Ressalta-se que referida pesquisa documental foi relevante para compreensão 

do contexto da pesquisa, tanto com relação à parte teórica, quanto na parte da análise 

organizacional (VERGARA, 2013), inclusive para melhor demonstrar a justificativa da escolha 

da organização e dos profissionais envolvidos no presente estudo, conforme detalhado adiante. 

 

3.3 Tratamento dos dados 

 

Inicialmente, foi realizado levantamento bibliográfico e revisão da literatura nacional e 

internacional acerca dos temas principais da pesquisa: comprometimento organizacional e 

políticas de gestão de pessoas nos aspectos TD&E e Envolvimento.  

O tratamento dos dados empíricos qualitativos foi realizado através de análise de 

conteúdo, em razão da natureza do problema de pesquisa, especialmente porque se buscava 

compreender os fatos estudados a partir de inferências extraídas das falas dos próprios 

entrevistados, em comparação com o referencial teórico. A análise das categorias utilizou 

abordagem qualitativa, inferencial, e não frequencial, focando-se na presença ou ausência dos 

temas identificados nas respostas analisadas (BARDIN, 1977). 

De acordo com Bardin (1977), a técnica da análise de conteúdo envolve três fases: 1) 

pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

Nas duas primeiras fases, as transcrições das entrevistas tiveram uma primeira leitura flutuante 

e, depois, as respostas a cada pergunta foram agrupadas em um único arquivo, visando à melhor 

visualização das semelhanças e diferenças quanto aos temas abordados. A terceira fase foi de 
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escolha das categorias temáticas, definidas a priori, com base nos construtos definidos pela 

revisão de literatura. Porém, outra categoria emergiu das entrevistas, como descrito adiante.  

Os dados empíricos quantitativos foram importados do software Qualtricsxm, via 

planilha do tipo Excel, para o software Stata, através do qual foi feita estatística descritiva, 

correlação de Spearman das variáveis estudadas e foram rodadas regressões logísticas para 

testar as hipóteses da pesquisa. 

 

3.4 Limitações metodológicas  

 

Uma das limitações metodológicas da triangulação é que ainda não está claro, 

academicamente, quando esta é indicada, ou seja, quando e para que propósitos é necessária 

para fazer sentido (FLICK, 2018). Além disso, critica-se que, geralmente, a triangulação tem 

tido sua utilização limitada a reduzidos tipos de métodos, como questionário e entrevistas 

(FLICK, 2018), que foram exatamente os instrumentos utilizados na presente pesquisa. No 

entanto, ressalta-se a adequação dos métodos utilizados, em razão da possibilidade de se obter 

dados gerais, dada a complementariedade de resultados nas partes qualitativa e quantitativa da 

presente pesquisa. 

Ademais, quanto à parte qualitativa da pesquisa, no tocante à técnica da análise de 

conteúdo, destaca-se que, embora o corpus de texto esteja aberto a variadas possíveis questões, 

a análise de conteúdo interpreta o texto apenas à luz do referencial de codificação, que constitui 

uma seleção teórica que incorpora o objetivo da pesquisa. Ou seja, a análise de conteúdo não é 

a última palavra em nenhum texto, mas um encontro objetivado através da sistematicidade e 

referenciação para além de si, em direção a outros textos e atividades de pesquisa. É, portanto, 

apenas uma das contribuições possíveis à interpretação aberta de um corpus de texto (BAUER, 

2004). 
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4 Resultados e discussão 

 

Nesta sessão, são apresentados os resultados e discussões da pesquisa, nas perspectivas 

qualitativa e quantitativa, concluindo com uma análise de triangulação dos dados.  

 

4.1 Preliminarmente: justificativa para escolha da organização para a 

pesquisa  

 

Preliminarmente, convém esclarecer a razão da escolha da organização para a presente 

pesquisa.  

A pesquisa foi realizada com advogados públicos da Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), integrantes da carreira de procuradores da Fazenda Nacional. A PGFN é 

órgão da administração pública federal direta, vinculada à estrutura administrativa do 

Ministério da Economia e subordinada técnica e juridicamente à Advocacia-Geral da União. 

Suas atribuições residem, principalmente, na representação da União em causas fiscais, na 

cobrança judicial e administrativa dos créditos tributários e não-tributários e no assessoramento 

e consultoria no âmbito do Ministério da Economia (PGFN, 2019). Os procuradores da Fazenda 

Nacional são os advogados públicos que compõem a carreira-fim da PGFN. 

A escolha da realização da pesquisa com essa carreira específica de servidores públicos 

decorreu da peculiaridade do contexto organizacional de programa de capacitação PGFN. 

Apesar de se tratar de organização pública composta, majoritariamente, por advogados 

públicos, a PGFN tem investido massivamente em capacitação em administração pública desses 

profissionais (e não apenas capacitação em temas jurídicos). Decidiu-se investigar se essa 

iniciativa se tratava de tendência entre as instituições públicas jurídicas do Brasil ou se se 

tratava de iniciativa isolada. 

Com efeito, não foram encontrados paralelos, em termos de capacitação em 

administração pública para advogados públicos, em comparação, por exemplo, com a 

Procuradoria Geral do Município de Recife/PE (PGM Recife), com a Procuradoria do Estado 

de Pernambuco (PGEPE), com a Procuradoria do Distrito Federal (PGDF) e com a Advocacia-

Geral da União (AGU), conforme consultas realizadas a esses órgãos jurídicos em julho de 

2019, através do Sistema de Informação ao Cidadão (e-SIC), com base na Lei de Acesso à 

Informação, Lei nº 12.527, de 2011 (BRASIL, 2011).  
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Assim, as informações a seguir detalhadas foram obtidas por meio de mecanismo de 

transparência passiva, que é a prestação das informações públicas que estão de posse das 

entidades públicas mediante requerimento. Contrapõe-se à transparência ativa, que é a 

divulgação de informações de interesse público, pelos entes públicos, independentemente de 

solicitações, por iniciativa própria dos entes públicos, como o conteúdo divulgado em sites, por 

exemplo (CGU, 2011). Enquanto a informação tornada pública, por meio de mecanismos de 

transparência ativa dos entes públicos, pode ser selecionada e tratada pelos gestores públicos, a 

transparência passiva obriga os entes a responder a demandas de informação de cidadãos em 

um determinado prazo (MICHENER; CONTRERAS; NISKIER, 2018). 

Transparência ativa e passiva dos entes públicos devem ser implementadas e avaliadas, 

e estão sendo demandadas das mais variadas formas pela sociedade em geral, mas 

especialmente pela mídia, por agências de accountability em geral, bem como pela Academia 

(por todos, ver MICHENER, 2019). Berliner, Bagozzi & Palmer-Rubin (2018) identificaram 

que, em regra, na pesquisa que fizeram no México, os requerimentos se referiam a temas que 

promovem accountability pública, e, dentre eles, estava orçamento e gastos com agências 

governamentais.  

Nessa linha, a presente pesquisa decidiu verificar algumas informações acerca dos 

investimentos com capacitação nos retromencionados cinco entes públicos. Para a PGFN, foi 

perguntando sobre dados do orçamento previsto e realizado, inclusive quanto à origem dos 

recursos, especificamente sobre um determinado curso de capacitação, qual seja, uma pós-

graduação em administração pública realizada entre 2011 e 2016, oportunizada aos servidores 

públicos da organização. Para os demais entes, quais sejam, PGM Recife, PGEPE, PGDF e 

AGU, foram solicitados dados do orçamento previsto e realizado com capacitação (TD&E) de 

advogados públicos em administração pública no período de 2011 a 2016, detalhando que tipo 

de capacitação e origem dos recursos.  

Todas as consultas foram formuladas pela pesquisadora e respondidas pelos entes 

públicos requeridos entre julho e setembro de 2019. Dessas, apenas o pedido à AGU fora feito 

de forma anônima, enquanto os demais foram feitos nominalmente pela pesquisadora. O 

objetivo de fazer algum requerimento anônimo foi ver se haveria diferença em relação aos 

pedidos identificados. No caso, apenas o pedido anônimo teve resposta considerada não 

satisfatória, a seguir detalhada.  
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Pesquisas analisando os efeitos da identificação dos pedidos de acesso à informação 

destacam vieses de discriminação dos servidores responsáveis por responder aos requerimentos 

e pesquisas ao Google sobre os requerentes, por exemplo, variando o nível de precisão das 

respostas pelo tipo de requerente (por todos, ver MICHENER et al., 2019). Na presente 

pesquisa, a resposta mais genérica e inconclusiva foi dada ao único pedido feito de forma 

anônima. Não há elementos para afirmar ter se tratado de algum tipo de discriminação ou se foi 

mera coincidência, mas não deixa de ser um indício que vai ao encontro das pesquisas sobre o 

tema. 

Segundo os dados obtidos, a PGFN investiu um total de R$ 4.639.289,96 (quatro 

milhões, seiscentos e trinta e nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos) 

com a pós-graduação selecionada, tendo como origem dos recursos o Fundo Especial de 

Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf) e o Tesouro 

Nacional. Como detalhado nos resultados da pesquisa na parte qualitativa, a seguir, essa 

capacitação consistiu em 9 turmas, realizadas entre 2011 e 2016, com 321 concluintes. Dentre 

esses, ao menos 264 foram procuradores da Fazenda Nacional e 57 foram outros tipos de 

servidores da organização (anistiados, agentes administrativos e técnicos administrativos) 

(MONTENEGRO, 2017).  

Considerou-se insatisfatória a resposta da AGU, porque se tratou de envio de um 

relatório com dados gerais de todas as capacitações realizadas no período, sem distinção sobre 

os cursos relativos à administração pública, como foi questionado, além de remissão para a 

consulta aos relatórios de gestão do órgão, onde havia diversas outras informações. Dessa 

forma, não houve resposta adequada à pergunta requerida, nem foram identificadas as 

informações investigadas nos relatórios indicados. Como informado anteriormente, o pedido de 

informação enviado à AGU fora formulado de forma anônima. 

Quanto à PGDF, os dados obtidos foram de que o orçamento executado com capacitação 

em administração pública para os procuradores do Distrito Federal foi no total de R$ 90.552,32 

(noventa mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos). Foi informada a 

participação de 13 procuradores em 10 cursos/seminários/congressos, não havendo menção a 

investimentos em cursos de pós-graduação.  

A PGM Recife respondeu ter investido R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos 

reais) com exposições, congressos e conferências entre os exercícios de 2012 a 2016, frente a 

uma previsão inicial de R$ 0,00, porém não esclareceu se se tratava de cursos com 
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administração pública para advogados públicos, nem a origem dos recursos. Para maiores dados 

elucidativos, remeteu à área de consulta livre do Portal da Transparência, não tendo sido juntado 

nenhum documento comprobatório.  

A PGEPE informou, através da Ouvidoria do Estado, não ter sido encontrado curso de 

capacitação em administração pública, stricto sensu, que tenha sido disponibilizado aos 

procuradores, restando prejudicado o pedido de detalhamento do tipo de capacitação e origem 

dos recursos. 

Em conclusão, após consulta de dados via Lei de Acesso à Informação a cinco 

organizações públicas jurídicas do Brasil, sendo duas federais, uma estadual, uma distrital e 

uma municipal, quanto à capacitação em administração pública de advogados públicos, a PGFN 

destacou-se. Não foi encontrada experiência semelhante nos demais entes consultados, nem 

quanto ao tipo de capacitação (pós-graduação), nem quanto ao volume de investimento 

financeiro, nem quanto à quantidade de pessoas capacitadas nessa área. Pode-se concluir, 

portanto, haver indícios de que a iniciativa da PGFN foi isolada no cenário da administração 

pública brasileira na área jurídica ao tempo da realização da pesquisa, ao investir massivamente 

em capacitação em administração pública para os advogados públicos da carreira-fim da 

organização.  

No entanto, em resposta acerca da existência de eventual avaliação dessa política de 

capacitação, a PGFN informou, em setembro de 2019, que, até aquele momento, não havia 

nenhuma avaliação oficial feita pela organização. Espera-se que a presente pesquisa possa 

contribuir como uma forma de avaliação. 

 

4.2 Pesquisa qualitativa 

 

Através da técnica da análise de conteúdo, que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo de mensagens (BARDIN, 1977), buscou-se acessar nas 

entrevistas realizadas com egressos de um curso promovido pela organização empregadora, a 

eventual influência que a participação nessa capacitação gerou no desenvolvimento dos tipos 

de comprometimento organizacional identificados em cada entrevistado, segundo a literatura.   

Com o objetivo de responder ao problema de pesquisa, procedeu-se à análise de 

categorias temáticas. O tema é, geralmente, a unidade de registro utilizada para estudar 

motivações de opiniões, de atitudes, valores, crenças (BARDIN, 1977).  
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Para a análise dos dados foi utilizada uma abordagem qualitativa, focando-se na 

presença ou ausência dos temas identificados nas respostas analisadas, não na frequência da 

aparição. Essa abordagem qualitativa é mais intuitiva, mais maleável e adaptável a índices não 

previstos inicialmente e à evolução das hipóteses de investigação (BARDIN, 1977). 

A seleção dos sujeitos foi intencional ou por julgamento (CHERQUES, 2009). Ou seja, 

os servidores públicos entrevistados foram escolhidos dentre advogados públicos egressos de 

um curso específico de capacitação em administração pública, patrocinado pela organização 

empregadora, dentre aqueles de maior facilidade de acesso aos mesmos pela pesquisadora. 

Foram feitas 9 entrevistas, tendo sido atingido o ponto de saturação (CHERQUES, 

2009). As características gerais dos entrevistados foram: 5 homens e 4 mulheres; todos no 

último nível de progressão da carreira (categoria especial); com tempo de serviço na 

organização variando de 6 a 26 anos; com experiência de funções de gestão na entidade; 

participantes das turmas 1, 3, 5, 8 e 9 do curso de referência para análise3.   

Segue quadro da relação dos entrevistados, os quais serão identificados pelos códigos E1 

a E9: 

Quadro  1. Relação dos sujeitos entrevistados 

 

Código Sexo Tempo de 

Serviço 

(em anos) 

Nível de 

progressão na 

carreira 

Experiência de 

gestão anterior/ 

Atual 

Turma 

 

E1 M 16 Especial Sim/Sim 8 (DF) 

E2 F 6 Especial Sim/Não 9 (DF) 

E3 M 16 Especial Sim/Sim 5 (DF) 

E4 M 11 Especial Sim/Não 9 (DF) 

E5 M 26 Especial Sim/Não 5 (DF) 

E6 F 26 Especial Sim/Sim 1 (RJ) 

E7 F 9 Especial Sim/Sim 8 (DF) 

E8 F 12 Especial Sim/Sim 3 (DF) 

E9 M 10 Especial Sim/Sim 3 (DF) 
Fonte: a Autora, 2020 

 

O curso específico de capacitação patrocinado pela organização empregadora, 

selecionado como referência da presente pesquisa foi o Curso Intensivo de Pós-Graduação em 

Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas (CIPAD-FGV), escolhido em razão da 

 
3 9 turmas no total do curso analisado: Turmas 1 (RJ); 2 (SP) e 3 (DF) iniciaram em 2011. Turmas 4 (RS); 

5(DF), 6(PE) e 7(MG) iniciaram em 2012. Turmas 8 e 9 (DF) iniciaram em 2014 (Montenegro, 2017). 
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robustez dessa ação, configurada no tipo de curso, duração da ação, quantidade de pessoas 

formadas e nos custos envolvidos (MONTENEGRO, 2017). Dados gerais no quadro a seguir: 

 

Quadro  2. Dados do curso de referência para as entrevistas 

  

Nome: Curso Intensivo de Pós-Graduação em Administração Pública da Fundação 

Getúlio Vargas (CIPAD-FGV) 

Tipo: pós-graduação lato sensu em administração pública, com carga horária de 432 

horas-aula 

Duração da ação: 2011 a 2016 

Quantidade de turmas e localização: 9 turmas - Turmas 1 (RJ); 2 (SP) e 3 (DF) 

iniciaram em 2011. Turmas 4 (RS); 5(DF), 6(PE) e 7(MG) iniciaram em 2012. Turmas 8 

e 9 (DF) iniciaram em 2014 (Montenegro, 2017). 

Pessoas formadas em atividade na organização: 321 egressos do curso em atividade 

na organização no ano de 2016, sendo 264 servidores da carreira-fim e 57 da carreira-

meio (MONTENEGRO, 2017). 

Custos envolvidos: R$ 4.639.289,96 pagos com recursos do Fundo Especial de 

Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - Fundaf e do 

Tesouro Nacional (PGFN, 2019). 

Fonte: a Autora, 2020 

 

As categorias temáticas surgiram do roteiro de entrevistas elaborado com base no 

referencial teórico sobre efeitos das ações de TD&E e sobre comprometimento organizacional. 

O Quadro 3 discrimina as categorias iniciais relacionadas às categorias finais e seu respectivo 

conceito norteador:  

 

Quadro  3. Categorias temáticas de análise 

Continua 

CATEGORIAS INICIAIS CATEGORIAS FINAIS CONCEITO NORTEADOR 

Experiências mais 

impactantes na organização.  

Efeitos da capacitação 

(TD&E). 

Envolve a influência que a 

participação em capacitação exerce 

sobre o desempenho global do 

participante do treinamento, aí 

incluindo suas atitudes, motivações 

(PILATI; ABBAD, 2005). 

Experiências com 

capacitação na organização. 

Como se vê antes e depois do 

curso de referência. 

O que é comprometimento. 

Identificação com a frase “É 

mais um desejo e um prazer”. 

Comprometimento 

organizacional de tipo 

afetivo. 

Relaciona-se ao desejo de continuar 

na organização porque há um 

sentimento de conforto e 
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Impressão positiva sobre o 

cenário de permanecer na 

organização a vida toda. 

identificação pessoal decorrentes da 

experiência no trabalho (MEYER; 

ALLEN, 1991). 

Permanece porque gosta 

(BOTELHO; PAIVA, 2011). 

Conclusão 

Identificação com a frase “É 

mais uma necessidade 

porque os custos de deixar a 

PGFN são maiores que os de 

permanecer”. 

Comprometimento 

organizacional de tipo 

instrumental. 

Relaciona-se a uma análise de 

custo-benefício realizada pelo 

profissional, que conclui que o 

custo de deixar a organização é 

maior que o de permanecer 

(MEYER; ALLEN, 1991). 

Permanece porque precisa 

(BOTELHO; PAIVA, 2011). 

Impressão negativa sobre o 

cenário de permanecer na 

organização a vida toda. 

Identificação com a frase “É 

mais um senso de obrigação 

moral de retribuição à 

organização”. 

Comprometimento 

organizacional de tipo 

normativo. 

Relaciona-se a um senso de lealdade 

com a organização, em razão de um 

sentimento de necessidade de 

retribuição à organização pelo que 

essa fez ao profissional (MEYER; 

ALLEN, 1991). 

Permanece porque se sente 

obrigado (BOTELHO; PAIVA, 

2011). 

Impressão negativa sobre o 

cenário de ser convidado a 

sair da organização. 

Impressão sobre o curso de 

referência ter influenciado ou 

não o comprometimento com 

a organização. 

Influência da capacitação 

no comprometimento 

organizacional. 

Envolve a influência que a 

participação em capacitação exerce 

sobre o comprometimento 

organizacional (OCEN, FRANCIS, 

ANGUNDARU, 2017). 
Fonte: a Autora, 2020 

A seguir serão detalhados os achados relativos a cada categoria temática final. 

 

4.2.1 Categoria dos Efeitos da Capacitação (TD&E)  

 

As chamadas categorias iniciais denominadas “experiências mais impactantes na 

organização”, “experiências com capacitação na organização” e “como se vê antes e depois do 

curso de referência” e “o que é comprometimento” foram agrupadas para identificar a categoria 

final “efeitos da capacitação (TD&E)” que envolve a influência que a participação em 

capacitação exerce sobre o desempenho global do participante do treinamento, aí incluindo suas 

atitudes, motivações (PILATI; ABBAD, 2005). Os achados mais significativos foram os 

seguintes:  

• experiências mais impactantes na organização: 8 dos 9 entrevistados citaram 

experiências de início de carreira e de exercício de chefia. Trata-se de achados relevantes, que 
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podem sugerir que as organizações talvez devam priorizar a fase inicial da carreira e o exercício 

de funções de chefias de seus profissionais para fomentar vínculos mais fortes de 

comprometimento organizacional, a partir do conjunto de políticas e práticas organizacionais 

(ABRANCHES, 2011; DEMO; MARTINS; ROURE, 2013; DURÃO, 2015; JESUS, 2016).  

• experiências com capacitação na organização: pode-se inferir haver 

evidências de serem positivas as experiências com capacitação pelos entrevistados. Com efeito, 

a entrevistada E2, apesar de inicialmente só ter mencionado experiências negativas com a 

organização, quando se lembrou do curso de referência, afirmou ter sido algo muito impactante 

e positivo: “Tive algumas experiências com capacitação na procuradoria. Fiz o CIPAD, foi uma 

experiência, tá aí, foi uma experiência também que me impactou bastante. Eu gostei muito...”.  

Ressalta-se que todos os 9 entrevistados mencionaram ter feito algumas capacitações na 

organização, sendo que a de longa duração foi o curso de referência, citado nas entrevistas. 

Dessa forma, pode-se inferir que as políticas e práticas de TD&E estavam sido percebidas pelos 

profissionais da organização analisada, o que está de acordo com os achados da parte 

quantitativa da presente pesquisa, a seguir descrita. Esses achados podem ser comparados com 

os encontrados por Demo et al. (2012) e por Durão (2015), por exemplo, que concluíram que 

as políticas e práticas de TD&E não eram percebidas pelos profissionais das instituições por 

eles pesquisadas.  

• como se vê antes e depois do curso de referência: identificou-se que os 7 

entrevistados que estavam em exercício de funções de gestão/chefias durante a participação no 

curso, ou as exerceram imediatamente após esse ingresso, apontaram o impacto positivo da 

participação nessa capacitação para a sua carreira, especialmente porque saíram da atuação 

empírica de gestão para atuação com conhecimentos técnicos. Algumas descrições sobre o 

impacto do curso foram: como “um antes e depois” (E3); como “um divisor de águas” (E5); 

que “abriu a mente”; “abriu a cabeça” (E1, E6); “abriu os olhos” (E2); “um salto de qualidade” 

(E7). Por outro lado, os dois entrevistados que não estavam com cargos de chefia/gestão ao 

longo do curso discordaram da importância estratégica desse curso para sua carreira (E4 e E8).  

Esse achado é importante e está alinhado ao que foi identificado por Montenegro (2017) 

em pesquisa sobre a percepção dos egressos desse mesmo curso na mesma organização, cuja 

conclusão foi de que aqueles que não ocupavam mais função de chefia, ou não exerciam 

atividades gerenciais, manifestaram que aplicavam menos o aprendizado em relação àqueles 
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que ocupavam funções de chefia ou exerciam atividades tipicamente gerenciais no seu dia a 

dia. 

• o que é comprometimento: à pergunta “o que é comprometimento para você?”, 

as respostas focaram a questão profissional, em razão do contexto da entrevista. Mas 3 

entrevistados (E2, E4 e E8) quiseram se certificar se era nesse sentido mesmo e foram 

orientados a responder como entendessem melhor. Tal fato, no entanto, foi considerado indício 

de que o comprometimento organizacional desses 3 entrevistados não era o de tipo afetivo, o 

que se confirmou com evidências posteriores, conforme descrito adiante.  

Segundo os entrevistados, comprometimento foi descrito como “tentar fazer o melhor” 

(E1, E4, E6); querer ver o resultado positivo (E5); “saber o seu papel” e “sua função na 

instituição” (E1, E4); cumprir o propósito (E2, E7); saber da importância da atividade para a 

sociedade (E1, E3); ter dedicação (E2, E3, E8); dar o máximo pela organização (E1); estar 

alinhado e compartilhar da visão, missão e valores da organização (E7); ter responsabilidade 

(E6, E8); ter honestidade, lealdade e confiança (E2, E6); priorização, inclusive sobre questões 

pessoais (E3, E9).  

Encontrar essas características trata-se de achado que está alinhado com pesquisas 

anteriores, que também buscaram identificar as características do profissional comprometido 

com a organização segundo a percepção dos entrevistados (BASTOS; BRANDÃO; PINHO, 

1997; BRITO; BASTOS, 2001). Percebe-se, portanto, que o conceito do que seja 

comprometimento ou estar comprometido profissionalmente na opinião dos profissionais 

entrevistados trata-se de informação relevante para a Academia, e a presente pesquisa 

contribuiu com a identificação dessas características no seu âmbito de aplicação. 

Assim, pode-se inferir quanto à categoria denominada “Efeitos da Capacitação 

(TD&E)” que, em geral, foram identificados efeitos positivos da participação em capacitação 

na experiência dos entrevistados com a organização analisada. 

 

4.2.2 Categoria dos Tipos de Comprometimento Organizacional 

 

Como destacado no Quadro 3, foram categorizados três tipos de comprometimento 

organizacional (afetivo, instrumental e normativo), e algumas perguntas do roteiro tinham o 

objetivo de, a partir da análise global das respostas, permitir a inferência do tipo atual de 

comprometimento de cada entrevistado. Ou seja, o objetivo da pesquisa, nesse ponto, foi buscar 
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mapear os tipos de comprometimento dos entrevistados. O Quadro 4 resume os dados extraídos 

das respostas: 

Quadro  4. Tipos de comprometimento organizacional e percepção dos sujeitos sobre cenários e 

influência da capacitação 

Continua 

Código 

Tipo de 

comprometi-

mento 

segundo 

identificação 

com as 

frases-chave 

Percepção 

de passar a 

vida toda na 

organização 

Percepção de 

sair da 

organização 

Percepção sobre 

ser convidado 

por outra 

organização a 

sair da atual 

Influência da 

capacitação no 

comprometi-

mento 

E1 Afetivo 
Positiva e 

sem receios. 

Não 

considerou 

demissão. Iria 

para outra 

função melhor 

se convidado. 

Não considerou 

iniciativa 

privada. 

Consideraria ir 

para outra função 

pública melhor, 

sem perder o 

cargo atual. 

 

Sim. Gerou maior 

profissionalismo e 

conhecimento da 

organização. 

 

E2 Instrumental 

Receosa com 

a Reforma 

da 

Previdência 

e a perda da 

estabilidade. 

Procuraria 

aliar com 

atividades 

paralelas, 

como já faz 

hoje. 

Não 

considerou 

demissão. 

Mas pensaria 

em atividade 

privada. 

Considerou, mas 

não iria para a 

iniciativa 

privada, pela 

segurança do 

cargo. 

Consideraria ir 

para outra 

função pública 

melhor, sem 

perder o cargo 

atual. 

Sim. Influenciou 

no senso de 

retribuição à 

organização. 

E3 

 
Normativo 

Positiva e 

sem receios. 

Não 

considerou 

demissão. 

Mas não 

pensa em sair 

para outro 

lugar. 

Não considerou 

a iniciativa 

privada. Não 

sairia. 

Sim. Influenciou 

no senso de 

retribuição à 

organização. 

E4 

 
Normativo 

Receosa com 

a Reforma 

da 

Previdência 

e a perda da 

estabilidade. 

Não 

considerou 

demissão. 

Mas não 

pensa em sair 

para outro 

lugar. 

Não considerou 

a iniciativa 

privada. 

Consideraria ir 

para outra 

função pública 

melhor, sem 

perder o cargo 

atual. 

 

Sim. Mas cursos 

ligados à área-fim 

comprometem 

mais que cursos 

gerais. 
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Conclusão 

E5 

 
Instrumental Positiva. 

Não 

considerou 

demissão. Iria 

para outra 

função melhor 

se convidado. 

Não considerou 

a iniciativa 

privada. 

Consideraria ir 

para outra 

função pública 

melhor, sem 

perder o cargo 

atual. 

Não. Não 

influenciou, 

porque já era 

comprometido. 

E6 

 
Afetivo 

Positiva e 

sem receios. 

Não 

considerou 

demissão. 

Mas não 

pensa em sair 

para outro 

lugar. 

Não considerou 

a iniciativa 

privada. Não 

sairia. 

Sim. Gerou maior 

profissionalismo e 

conhecimento da 

organização. 

E7 

 
Instrumental 

Receosa com 

a Reforma 

da 

Previdência 

e a perda da 

estabilidade. 

Procuraria 

aliar com 

atividades 

paralelas, 

como já faz 

hoje. 

Não 

considerou 

demissão. 

Mas pensaria 

em atividade 

privada. 

Não considerou 

a iniciativa 

privada. 

Consideraria ir 

para outra 

função pública 

melhor, sem 

perder o cargo 

atual. 

Sim. Influenciou 

no senso de 

retribuição à 

organização. 

E8 

 
Instrumental 

Positiva e 

sem receios. 

Não 

considerou 

demissão. 

Mas não 

pensa em sair 

para outro 

lugar. 

Não considerou 

a iniciativa 

privada. Não 

sairia. 

Sim. Gerou maior 

profissionalismo e 

conhecimento da 

organização. 

E9 

 
Afetivo 

Positiva e 

sem receios. 

Não 

considerou 

demissão. 

Mas não 

pensa em sair 

para outro 

lugar. 

Não considerou 

a iniciativa 

privada. Não 

sairia. 

Sim. Influenciou 

no senso de 

retribuição à 

organização. 

 Fonte: a Autora, 2020 
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• Comprometimento organizacional de tipo afetivo: a identificação com a frase 

“É mais um desejo e um prazer”, conjugada com a impressão positiva sobre o cenário de 

permanecer na organização a vida toda foram os índices analisados para, conjuntamente, gerar 

a inferência da identificação com o tipo de comprometimento organizacional afetivo. 

Da análise das respostas, inferiu-se que E1, E6 e E9 poderiam ser considerados como 

sendo de tipo afetivo por relatarem sentimento de conforto e identificação pessoal decorrentes 

da experiência no trabalho (MEYER; ALLEN, 1991), conforme trechos a seguir: 

Sobre a identificação com as frases-chave, assim se manifestou E1:  

“É mais um desejo e um prazer. Sim, hoje em dia sim, porque me vejo 

valorizado enquanto carreira, gosto do que faço, sempre desejei estar lá, né? 

(...) Mas eu estou lá, por quê? Por prazer, obviamente porque estamos sendo 

valorizados…” 

 

O entrevistado E9, destacou: “... Mais com a primeira, é mais um desejo e um prazer, 

embora não seja uma ligação exatamente direta, mas eu gosto muito de trabalhar, gosto do que 

eu faço e não me vejo fazendo outra coisa. ”  

E6 enfatizou que sua relação com a organização era uma relação de amor: “...a minha 

relação com a procuradoria ela é, assim, uma relação de amor mesmo, de [...] gosto mesmo de 

trabalhar na procuradoria e é minha casa, né?...”.  

• Comprometimento organizacional de tipo instrumental: a identificação com 

a frase “É mais uma necessidade, porque os custos de deixar a PGFN são maiores que os de 

permanecer”, conjugada com a impressão negativa sobre o cenário de permanecer na 

organização a vida toda, foram os índices analisados para, conjuntamente, gerar a inferência da 

identificação com o tipo de comprometimento organizacional instrumental. 

Dentre os entrevistados, a frase-chave relacionada ao tipo de comprometimento 

organizacional instrumental foi a mais recorrente, com 4 de 9 entrevistados identificando-se 

(E2, E5, E7, E8). Tal resultado podem ser considerados indícios da relação entre participação 

em capacitação e comprometimento organizacional instrumental. 

No entanto, 2 desses entrevistados manifestaram impressão positiva de continuar na 

organização a vida toda (E5, E8). E um desses (E5) já se considerava “estando a vida toda”, por 

ter 26 anos de tempo de serviço na organização, mas pareceu insatisfeito com o momento atual, 

uma vez que afirmou considerar aceitar convite para sair para outro local, conforme Quadro 4.  

Ou seja, dos quatros entrevistados que se identificaram com a frase ligada ao 

comprometimento instrumental, apenas dois deles (E2, E7) manifestaram receio do futuro, que 
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foi o segundo indicador de tipo de comprometimento analisado. Esses respondentes apontaram 

riscos futuros, como a perda da estabilidade e a reforma da previdência, conforme exemplos a 

seguir:      

E2: “ (Sobre passar a vida toda trabalhando na organização) ... eu hoje em 

dia com o cenário político e econômico assim do Brasil, eu tenho na verdade 

uma insegurança se isso será possível. (Sobre a identificação com as frases-

chave) ... esse aqui quase nada, naquele primeiro nada e acho que mais 

identifica é esse da necessidade.... 

 

E7: “... Quando eu vejo esse cenário, eu fico um pouco preocupada e receosa 

com essa questão de permanecer na procuradoria a vida toda porque eu vejo o 

seguinte, que é bem mais cansativo você ser procurador do que você ser, por 

exemplo, um magistrado, entendeu? Então, assim, isso me faz refletir. Então, 

quando eu vejo esse cenário eu me preocupo. Alinhado a isso, tem a questão 

da Reforma da Previdência.... (Sobre a identificação com as frases-chave) ... 

aí agora considerando aquele cenário que eu te falei, né? Eu colocaria esse 

aqui que seria mais uma necessidade...” 

 

Tais achados evidenciam que o comprometimento organizacional é, conforme descrito 

na literatura, construto multidimensional, que requer análise conjunta de várias características 

latentes para ser configurado (BASTOS, 1998; MEYER; ALLEN; SMITH, 1993; MEYER; 

ALLEN, 1997). Nesse sentido, sugere-se que estudos como o de Medeiros e Enders (1998), que 

identificaram oito padrões de tipos de comprometimento organizacional, e não apenas três, 

merecem ser revisitados, uma vez que podem enriquecer o conhecimento da temática.  

• Comprometimento organizacional de tipo normativo: a identificação com a 

frase “É mais um senso de obrigação moral de retribuição à organização”, conjugada com a 

impressão negativa sobre o cenário de ser convidado a sair da organização, foram os índices 

analisados para, conjuntamente, gerar a inferência da identificação com o tipo de 

comprometimento organizacional normativo. 

Dos 9 entrevistados, 2 (E3, E4) expressaram mais identificação com a frase-chave 

relativa a esse tipo. Apesar de apresentarem indícios de características do tipo afetivo, a resposta 

final foi pela frase ligada ao comprometimento organizacional normativo, enfatizando-se o 

senso de retribuição e obrigação moral. O trecho a seguir é um exemplo disso: 

E3: “... mas essas duas partes aqui elas impactam bastante realmente. Assim, 

eu sinto ainda, eu sinto realmente um senso de obrigação e de retribuição para 

a organização... Então, ficar aqui, essa é a frase que eu mais me identifiquei 

“é desejo e um prazer”, eu acho que é muito, é um órgão muito bom de se 

trabalhar. Como eu disse, a gente nunca sabe o que o futuro nos reserva, né? 

Mas eu sinto como realmente uma, essa questão da obrigação moral, da 

retribuição é algo que eu até, foi o que me trouxe para cá para Brasília, né? 

Porque eu tenho uma questão pessoal que tá, que impacta, mas eu já tinha 
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recebido convites em outras oportunidades e recusado, e eu senti que era o 

momento assim de, bom, se alguém tá achando que eu posso contribuir, eu 

acho que eu tenho que contribuir, tenho a obrigação de tentar contribuir e 

tomara que contribua. Então, ficaria com essa, a de senso de obrigação moral 

e retribuição. ”  

 

• Comparando os tipos de comprometimento organizacional: fazendo-se uma 

análise comparativa das respostas dos entrevistados, é possível fazer outras inferências que 

confirmam as anteriormente apontadas. Para isso, tomam-se como exemplo as respostas de E1 

e E2. Da análise geral das respostas, algumas diferenças na trajetória de cada entrevistado talvez 

expliquem a atual diferença dos tipos de comprometimento organizacional apresentados (E1– 

afetivo e E2 – instrumental, conforme Quadro 4).  

Como apontado, o tipo afetivo está relacionado a sentimento de conforto e identificação 

pessoal decorrentes da experiência no trabalho (MEYER; ALLEN, 1991). De fato, foram 

identificadas diferenças na percepção sobre experiências consideradas impactantes na carreira 

desses entrevistados, tendo sido relatadas positivamente por E1, porém negativamente por E2, 

conforme se observou nos seguintes trechos: 

E1: “Nós éramos um grupo de 9 pessoas entrando ao mesmo tempo em uma 

procuradoria que tinha três procuradores só e um chefe um pouco repressor, 

vamos assim dizer. Então, isso gerou uma união muito grande da gente e uma 

ligação muito grande com a própria procuradoria, né? Tanto que logo, assim, 

eu me envolvi na área de gestão, né, no primeiro ano, eu me envolvi na área 

de gestão. (...) E eu sempre entrei na procuradoria querendo ser procurador da 

Fazenda Nacional, foi sorte ou foi o concurso que eu passei, foi sorte, né, por 

eu ter conseguido estar onde eu quero porque eu admirava uma procuradora, 

então uma professora que era procuradora. (...)” 

 

E2: “Eu acho que a minha experiência na chefia. A minha experiência na 

ponta, em primeiro lugar, me impactou, diante do volume do trabalho e da 

falta de estrutura, me impactou ao ponto de eu não querer ficar, né, na ponta. 

E, a minha experiência na chefia da DIDE 2, na regional, me impactou 

bastante também. Percebi ali talvez, me impactou porque eu percebi ali que 

havia um embate talvez entre a minha forma de, meus princípios e meus 

valores e a forma de gestão que predominava, ou predomina, não sei, ainda, 

na época. Foi, acho que foi isso que mais me impactou. ”  

 

E, quando vislumbraram o futuro, sobre passar a vida toda trabalhando na organização, 

a expectativa de E1 foi positiva (“É o que eu quero, não tenho problema nenhum. Nenhum....”); 

e a expectativa de E2 foi receosa (“...eu hoje em dia com o cenário político e econômico assim 

do Brasil, eu tenho na verdade uma insegurança se isso será possível....”). 

Por fim, a percepção de análise de custo-benefício sobre sair da organização, típica do 

comprometimento instrumental, restou evidenciada na fala de E2: 



48 
 

 
 

E2: “pois é, eu acho que provavelmente eu não aceitaria porque um dos 

maiores motivos de eu ter feito concurso e estar na procuradoria é também 

segurança. É também não, né, é assim, segurança financeira e estabilidade. Eu 

acho difícil ter um convite que me trouxesse essa perspectiva, né, de futuro, 

assim em relação à segurança financeira e estabilidade…”  

 

Concluiu-se, portanto, mapeando-se as respostas que dentre os 9 entrevistados, 4 

identificaram-se com o comprometimento organizacional de tipo instrumental; 3, com o tipo de 

comprometimento afetivo e 2 entrevistados foram identificados com o comprometimento 

normativo. Assim, todos os tipos de comprometimento organizacional estudados na presente 

pesquisa foram identificados entre os entrevistados. 

 

4.2.3 Categoria Influência da Capacitação no Comprometimento 

Organizacional 

 

Os achados da análise da categoria “influência da capacitação no comprometimento 

organizacional” indicaram evidências da existência de influência da participação em 

capacitação no comprometimento organizacional, na percepção dos próprios entrevistados.   

Conforme explicitado anteriormente no Quadro 4, do total de 9 entrevistados, 8 deles 

afirmaram que, na sua percepção, participar de capacitação influenciou o seu comprometimento 

com a organização (com a ressalva de que o entrevistado E4 se referiu a outras capacitações 

mais alinhadas com a atividade-fim da instituição, e não o curso tomado como referência). 

Apenas uma pessoa (E5) discordou, não identificando essa influência. 

Analisando-se de forma comparativa as respostas de E1 e E2, por exemplo, foi possível 

fazer outras inferências específicas quanto a essa categoria. Com relação a E1, não houve outras 

evidências para afirmar se a participação no curso de referência influenciou na alteração de seu 

tipo de comprometimento organizacional, apenas sua autodeclaração nesse sentido (Quadro 4). 

No entanto, aparentemente, houve uma transição de tipos de comprometimento organizacional 

da entrevistada E2 ao longo de sua carreira, influenciada pela participação nessa capacitação. 

De fato, não foram identificadas evidências de que E2 tenha apresentado o tipo afetivo 

em algum momento. Por outro lado, ao tempo da realização do curso de referência, houve 

evidências de que o tipo de comprometimento que parece ter prevalecido foi o normativo, uma 

vez que E2 afirmou ter assumido cargo de gestão para retribuir o investimento, e senso de 

retribuição é característico desse tipo (MEYER; ALLEN, 1991): 
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E2: “(...)e teve também a questão assim de ver que a procuradoria estava 

investindo em mim nesse lado e querer colocar isso em prática, né, querer 

devolver até o investimento assim... (...) teve uma questão também de achar 

que a procuradoria estava investindo em mim, né, e que eu deveria responder 

à altura, assim acho que teve isso também (...)” 

 

Como E2 relatou que as experiências mais marcantes foram negativas e relacionadas ao 

início da carreira (2013), e como a turma do curso de referência que fez durou de 2014 a 2016, 

período em que, por causa do curso, segundo informou, aceitou assumir função de gestão da 

organização, pode-se inferir que houve um impacto da capacitação no comprometimento 

organizacional de E2. Ou seja, embora atualmente a identificação seja com o tipo instrumental, 

é plausível inferir que o comprometimento organizacional de E2 ao tempo da realização do 

curso foi o tipo normativo.  

Também é possível inferir que o tipo de E3 tenha sido alterado do afetivo para o 

normativo em razão de experiências de capacitação. Isso porque, da análise geral do conteúdo 

de sua entrevista, apesar de demonstrar vínculo de afetividade com a organização, afirmando 

em mais de um momento que gostava de trabalhar lá e tecendo vários elogios, o seu sentimento 

de retribuição, característica do tipo normativo, pareceu predominar quando se lembrou de 

experiências como a participação no curso de referência e outras: 

E3: “Assim, eu sinto ainda, eu sinto realmente um senso de obrigação e de 

retribuição para a organização. Como eu disse, diante da questão do CIPAD, 

a gente se sente pertencente, se sente valorizado. Eu não acho que sair da 

PGFN seria só fechar uma porta. Acho que ia ser bem difícil, assim, porque 

eu vou fazer 16 anos já aqui e é um local que eu gosto…” 

 

O mesmo padrão pode ser identificado nas falas de E7 e E9, que indicaram senso de 

débito com a organização, como destacado no Quadro 4, anteriormente registrado, quando se 

referiram à participação no curso de referência: 

E7: “...o CIPAD eu acredito que sim, que aumentou o meu comprometimento 

porque até gerou em mim, até como se fosse um débito moral. Ah meu Deus 

do céu, a procuradoria investiu em mim, eu quero também retribuir isso para 

a procuradoria e foi fundamental acredito para eu assim aceitar as chefias que 

se sucederam depois ...” 

 

E9: “Mas, o que eu achei é que foi um ganho de conhecimento tão grande e 

que me foi tão útil, que eu acharia até pessoalmente injusto com a instituição 

que me ofereceu esse ganho de conhecimento não passar a me dedicar para 

tentar implementar esses aprendizados para a rotina de trabalho...”  
 

Dessa forma, percebeu-se que, pelo menos 3 dos entrevistados (E2, E7, E9), embora 

não tenham se identificado com a frase-chave do comprometimento de tipo normativo 
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atualmente, quando se referiram à participação no curso tomado como referência, pareceram 

demonstrar senso de obrigação de retribuição à organização pelo investimento (LIZOTE; 

VERDINELLI; NASCIMENTO, 2017; MEYER; ALLEN, 1991, 1997). Trata-se de relevante 

indicativo da influência da capacitação no comprometimento organizacional normativo, como 

apontado na hipótese H1b da presente pesquisa, o que estaria alinhado com estudos anteriores 

(BULUT; CULHA, 2010; OCEN, FRANCIS, ANGUNDARU, 2017).  

Ademais, relembre-se da constatação, na presente pesquisa, de que a maioria dos 

respondentes (E2, E5, E7, E8) declarou-se mais relacionado, atualmente, à frase-chave relativa 

ao tipo de comprometimento organizacional instrumental. Pode-se considerar esse achado 

como um indicativo do que fora apontado em pesquisas anteriores acerca da relação entre 

profissionais mais capacitados com comprometimento organizacional instrumental, ora 

fazendo com que os profissionais sintam-se mais aptos e com menos receio dos custos 

associados com deixar à organização; ora indicando que quanto mais especializado for o 

funcionário na atividade que realiza, maior a percepção do custo em sair da organização 

(ABRANCHES, 2011; BASTOS, BRANDÃO E PINHO, 1997; OCEN; FRANCIS; 

ANGUNDARU; 2017).  

Por fim, nas entrevistas, foi mencionada a influência de participação em capacitação não 

só no comprometimento, mas também na compreensão e atuação do papel do servidor e da 

organização (E1,E4, E5, E6, E8 e E9); na importância de ter formação em gestão, e não apenas 

formação jurídica, apesar de serem todos advogados (E2, E3, E5, E6, E7 e E9); na maior 

segurança para assumir atividades de gestão (E2); na motivação (E3); no sentimento de 

pertencimento e de valorização do servidor pela instituição (E3), e no relacionamento com 

outros colegas (E8). Pesquisas futuras podem explorar essas relações. 

 

4.2.4 Categoria emergente: estabilidade no cargo público  

 

Da análise das entrevistas, emergiu a categoria “estabilidade no cargo público”, não 

prevista inicialmente. Trata-se de dado relevante, que deve ser considerado em toda a análise 

de resultados dessa pesquisa. 

A partir do conteúdo das respostas, infere-se que todos os entrevistados partiam da 

premissa da garantia da estabilidade do cargo. Isto é, quando questionados sobre os cenários de 

sair da organização ou de aceitar convite para trabalhar em outro local, ficou subentendido que 
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não compreendiam esses cenários como relacionados a uma quebra total de vínculo com a 

carreira e com a organização atual. Ou seja, quando se referiam a, eventualmente, sair da 

organização, a maioria dos entrevistados provavelmente relacionava essa situação a um 

afastamento temporário, por opção, para trabalhar temporariamente em outro local também de 

vínculo público, como uma cessão para outro órgão por exemplo. E quando se referiam a deixar 

como vínculo definitivo, possivelmente nenhum deles considerou a hipótese de ser demitido, 

mas sim sair por opção ou por aposentadoria.  

Explicitamente, o receio de perda da estabilidade apareceu como possível influenciador 

do atual estado de comprometimento instrumental de E2 e E7, ao mencionarem que têm 

pensado em alternativas de trabalho em razão do atual sentimento de insegurança com o futuro. 

Corrobora a literatura, que identifica estabilidade no cargo como a principal razão de servidores 

públicos para permanência na organização (BOTELHO; PAIVA, 2011); e comprometimento 

organizacional de tipo instrumental como o menos relacionado ao interesse no atingimento dos 

objetivos institucionais e mais relacionado aos custos associados à quebra do vínculo com a 

organização (MEYER; ALLEN, 1991). Aparentemente, o foco do vínculo das entrevistadas 

estava mais fortemente ligado à própria carreira que à organização (BASTOS, 1998; 

BOTELHO; PAIVA, 2011).  

  

4.3 Pesquisa quantitativa 

 

Após apresentados os resultados e discussões da parte qualitativa, a seguir apresenta-se 

a parte quantitativa da pesquisa. 

 

4.3.1 Estatística descritiva 

 

Através de estatística descritiva verificou-se que a maioria dos 303 respondentes da 

amostra é do gênero masculino (59%), tem entre 30 e 49 anos (86%), está no estágio de 

Categoria Especial (80%), que é o nível mais alto na carreira analisada (Procuradores da 

Fazenda Nacional). Quanto à escolaridade, a maioria possui especialização (64%). Quase 

metade dos respondentes possui entre 11 e 15 anos de tempo de serviço na organização (47%). 
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Quanto ao local de atuação, houve respondentes de todas as unidades da estrutura geográfica 

da organização analisada, não tendo havido concentração de determinada localidade4.  

Os tipos de comprometimento organizacional analisados foram três, conforme 

explanado no referencial teórico, quais sejam, normativo, instrumental e afetivo (MEYER, 

ALLEN, 1991). 

Quanto à análise sobre participação ou não em capacitação patrocinada pela organização 

empregadora, foram consideradas cinco possibilidades no questionário, podendo haver mais de 

uma resposta. As opções foram: ter feito o Curso Intensivo de Pós-Graduação em 

Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas (CIPAD-FGV); ter feito Mestrado em 

Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas (MAP-FGV); ter feito cursos de curta 

duração (palestras, encontros, oficinas, congressos, workshops etc.); ter feito curso de longa 

duração diferente do CIPAD-FGV e do MAP-FGV (especialização lato sensu, mestrado, 

doutorado etc.).   

No que se refere aos níveis de comprometimento organizacional dos alunos de cada uma 

das diferentes capacitações analisadas, percebe-se, através da Tabela 1, que, em média, o nível 

de comprometimento organizacional afetivo daqueles que realizaram alguma capacitação 

(CIPAD, por exemplo) é ligeiramente maior5 (M = 4,0, DP = .817) e com menor desvio do que 

entre aqueles que não realizaram nenhuma capacitação (M = 3,6, DP = 1,142).  

O mesmo vale para o nível de comprometimento organizacional normativo, o qual é 

moderadamente maior entre aqueles que realizaram o CIPAD (M = 2,4, DP = 1,110) face 

àqueles que não realizaram capacitação alguma (M = 2,1, DP = .992). Desta vez, entretanto, o 

desvio padrão dos que participaram da capacitação também é maior, caracterizando maior 

dispersão e heterogeneidade dos dados. Por fim, o comprometimento organizacional 

instrumental médio é igual independentemente da turma escolhida para análise, e, também, 

independentemente do fato de o respondente fazer parte ou não de qualquer capacitação (M = 

3,6). 

 

 

 
4 No total, a organização onde foi realizada a pesquisa é dividida em cinco regionais, além do órgão central. Apesar 

de haver mais respondentes da 1ª Região (24%), este número não é tão superior às demais regiões, tais como a 3ª 

ou a 4ª (19% e 16%, respectivamente). Há, também, aqueles que trabalham em Órgão Central (18%) ou aqueles 

trabalhando atualmente fora da organização, cedidos, porém ainda vinculados à mesma (estes, em menor 

quantidade, entretanto (2%)). 
5 O intuito desta parte, porém, não é apontar significância estatística, haja vista que seria necessário fazer uma 

comparação de médias através de um t-test ou ANOVA. 



53 
 

 
 

Tabela 1. Comprometimento organizacional por turma de capacitação 

 

Fonte: a Autora, 2020 

Notas. Esta tabela apresenta o nível de comprometimento organizacional afetivo, normativo ou 

instrumental médio dos participantes de cada uma das diferentes capacitações. N denota o número de 

participantes em cada uma das diferentes capacitações. 

 

Através da matriz de correlação apresentada na Tabela 2, o Painel B apresenta a 

correlação de Spearman entre as 5 variáveis latentes deste estudo. Todas elas foram mensuradas 

através de escalas previamente validadas na literatura e consideram a média simples das 

respostas dadas (numa escala de 1 a 5) a cada um dos respectivos construtos. De modo geral, 

todas as variáveis se correlacionam positivamente, mudando apenas a intensidade da relação 

entre elas. A percepção da política de Envolvimento, por exemplo, tem uma forte correlação (ρ 

= .664) com a percepção da política de TD&E. O mesmo vale para a relação entre o 

comprometimento organizacional afetivo e a percepção da política de TD&E (ρ = .424), apesar 

da intensidade um pouco menor (significância estatística ao nível de 5%). 

 
 
 
 
 
 
 

n Média Desvio Padrão Mínimo Máximo

CIPAD - FGV

Afetivo 100 4.0 .817 1.666 5

Normativo 100 2.4 1.110 1 5

Instrumental 100 3.6 .872 1 5

MAP - FGV

Afetivo 25 4.0 .781 2.333 5

Normativo 25 2.6 1.112 1 5

Instrumental 25 3.6 .803 2.25 5

Curta Duração

Afetivo 240 3.9 .827 1 5

Normativo 240 2.3 1.040 1 5

Instrumental 240 3.6 .830 1 5

Longa Duração

Afetivo 41 3.9 .865 1.666 5

Normativo 41 2.6 1.165 1 5

Instrumental 41 3.6 1.033 1 5

Nenhuma capacitação

Afetivo 34 3.6 1.142 1 5

Normativo 34 2.1 .992 1 4.25

Instrumental 34 3.6 1.044 1.25 5
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Tabela 2. Matriz de correlação 

 

Fonte: a Autora, 2020 

Notas. Esta matriz apresenta a correlação de Spearman entre as principais variáveis apresentadas no 

questionário. No Painel A, sexo é uma dummy que assume valor 1 para o gênero feminino; faixa etária, 

escolaridade, tempo de serviço e estágio carreira foram descritas na Tabela 1, bem como todos os seus 

possíveis valores também o foram nela listados. No Painel B, tdefinal relaciona-se à percepção da política 

de treinamento, desenvolvimento e educação dos respondentes; envfinal relaciona-se à percepção da 

política de envolvimento; instfinal relaciona-se ao comprometimento organizacional instrumental; 

normfinal relaciona-se ao comprometimento organizacional normativo; e afetfinal relaciona-se ao 

comprometimento organizacional afetivo. **denota significância estatística ao nível de 5%. 

 

4.3.2 Estatística inferencial 

 

Esta seção versará sobre a relação existente entre as diferentes capacitações analisadas 

e seu impacto com o nível médio de comprometimento organizacional dos respondentes para 

realizar o teste de hipóteses. Tal análise comparativa utilizou uma série de regressões para um 

estudo inferencial mais detalhado, apresentando as respectivas significâncias estatísticas e o 

uso de diferentes variáveis de controle. 

Os resultados apresentados nas tabelas a seguir reportam às análises de regressões. Em 

todos os modelos6 foi adicionada uma série de variáveis de controle: faixa etária, escolaridade, 

 
6 São 15 modelos porque cada tipo de capacitação do questionário (CIPAD-FGV, MAP-FGV, Curso de Curta 

Duração, Curso de Longa Duração ou Qualquer uma das Anteriores) foi analisado considerando os 3 tipos 

possíveis de comprometimento organizacional estudados (afetivo, normativo e instrumental).  

Painel A sexo faixa_etaria escolaridade tempo_serviço estagio_carreira

sexo 1.0000

faixa_etaria -0.0332 1.0000

escolaridade -0.0457  0.0439 1.0000

tempo_serviço -0.0033 0.6790** 0.1522** 1.0000

estagio_carreira 0.0434 0.3886** 0.1406** 0.6372** 1.0000

Painel B tdefinal envfinal instfinal normfinal afetfinal

tdefinal 1.0000

envfinal 0.6645** 1.0000

instfinal  0.1079  0.1469** 1.0000

normfinal 0.3334** 0.4317** 0.2546** 1.0000

afetfinal 0.4249** 0.4330** 0.2028** 0.4551** 1.0000
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tempo de serviço e estágio de carreira. Nenhuma dessas variáveis7, entretanto, possui relação 

estatisticamente significativa com as variáveis dependentes.8  

 

4.3.3 Primeira hipótese 

 

A primeira hipótese versa acerca do efeito da participação em capacitação no 

comprometimento organizacional afetivo (H1a), normativo (H1b) e instrumental (H1c) dos 

respondentes, descrita da seguinte forma: 

H1 – Participação em capacitação está relacionada: 

 H1a: positivamente com comprometimento organizacional afetivo. 

 H1b: positivamente com comprometimento organizacional normativo. 

 H1c: negativamente com comprometimento organizacional instrumental.  

  

Na presente pesquisa, conforme Tabela 3, de modo geral, em praticamente todos os 

modelos de participação em capacitações, não foi identificada uma relação nem positiva nem 

negativa com os níveis de comprometimento organizacional afetivo (Modelos (1)-(5), 

normativo (Modelos (6)-(10)9), e instrumental (Modelos (11)-(15)), haja vista que os 

coeficientes encontrados não são estatisticamente diferentes de zero, ao nível de significância 

de 5%. Por isso, a hipótese H1 foi rejeitada.  

  

 
7 Sugerem-se estudos futuros para analisar a influência da variável sexo no comprometimento organizacional, que 

foi a única variável demográfica estatisticamente significante. 
8 Ressalta-se que o mesmo padrão de utilização das variáveis de controle emergiu nas tabelas apresentadas nas 

próximas páginas. Por este motivo, apesar da inclusão como controles das regressões, a sua discussão será omitida 

em cada análise. 

9 No tipo normativo, apenas a dummy relacionada às capacitações de longa duração (Modelo (9)) apresentou 

significância estatística e positiva (β = .411, p < .05). O poder explanatório desse modelo é de cerca de 2% (R-

Quadrado). 
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Tabela 3.Impacto da capacitação no comprometimento organizacional dos 

respondentes 
        

                

                                

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

  afetfinal afetfinal afetfinal afetfinal afetfinal normfinal normfinal normfinal normfinal normfinal instfinal instfinal instfinal instfinal instfinal 

                                
                

capacit_cipadfgv 0.137     0.0410     -0.0481     

 (0.111)     (0.133)     (0.112)     

capacit_mapfgv  0.181     0.357     0.0303    

 
 (0.185)     (0.221)     (0.190)    

capacit_curtaduracao   0.131     0.0309     -0.0104   

 
  (0.125)     (0.150)     (0.127)   

capacit_longaduracao 
   0.0892     0.411**     -

0.00383 
 

 
   (0.151)     (0.179)     (0.152)  

capacit_alguma     0.292*     0.164     -0.0310 

 
    (0.163)     (0.196)     (0.165) 

                

Controles Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Observações 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 302 302 302 302 302 

R-Quadrado 0.014 0.012 0.013 0.010 0.020 0.007 0.015 0.007 0.024 0.009 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 

                

Fonte: a Autora, 2020 

Notas. Esta tabela apresenta a estimação do impacto da capacitação no nível de comprometimento organizacional dos indivíduos. Os valores reportados referem-se ao coeficiente da 

regressão e os que estão entre parênteses reportam o erro padrão da estimativa. Capacit_cipadfgv, capacit_mapfgv, capacit_curtaduraçao, capacit_longaduraçao e capacit_alguma são 

variáveis dummy que assumem valor 1 para aqueles que participaram dos Programas CIPAD da FGV, MAP da FGV, Programas de Curta Duração, Programas de Longa Duração, ou 

qualquer uma das anteriormente citadas, respectivamente. Controles inclui um vetor de características que também podem influenciar no nível de comprometimento organizacional dos 

respondentes, tais como faixa etária, escolaridade, tempo serviço e estágio de carreira. ***, **, * denotam significância ao nível de confiança de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
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4.3.4 Segunda Hipótese 

 

A segunda hipótese investigou se seria o caso de a relação entre participação em 

capacitação e o nível de comprometimento organizacional dos respondentes ser moderada (ou 

seja, influenciada) pela percepção dos servidores públicos analisados acerca da política de 

TD&E da organização da qual fazem parte. A fim de entender melhor tal relação, utilizou-se 

uma série de regressões, tal como na tabela anterior, desta vez, porém, utilizando a variável 

percepção da política de treinamento, desenvolvimento e educação (TD&E) como possível 

variável moderadora. 

A hipótese de estudo chamada H2 foi descrita da seguinte maneira: 

H2 – A relação de participação em capacitação e comprometimento organizacional é 

moderada pela percepção da política de TD&E: 

H2a: quando a percepção da política de TD&E é maior, o efeito positivo da participação 

em capacitação no comprometimento afetivo aumenta. 

H2b: quando a percepção da política de TD&E é maior, o efeito positivo da participação 

em capacitação no comprometimento normativo aumenta. 

H2c: quando a percepção da política de TD&E é maior, o efeito negativo da participação 

em capacitação no comprometimento instrumental diminui. 

 

Nenhum padrão sistemático quanto ao efeito moderador estudado pôde ser percebido 

nas interações entre as participações em capacitações e a percepção da política de TD&E 

quando analisado o impacto nos níveis de comprometimento, indicando que, estatisticamente, 

essas variáveis não são significativamente diferentes de zero. Dessa forma, a hipótese H2 foi 

rejeitada.  

Importante, porém, destacar que, de modo geral, a Tabela 4 indica haver uma relação 

direta e positiva entre a percepção da política de TD&E e os níveis de comprometimento 

organizacional afetivo, normativo e instrumental (primeira linha da Tabela 4) dos 303 

respondentes. Ou seja, em regra, os modelos (Modelos (1)-(15)) são positivos e estatisticamente 

significantes ao nível de confiança de 5% ou 1%, indicando que quanto maior a percepção da 

política de TD&E, maior será o comprometimento organizacional afetivo, normativo ou 

instrumental dos servidores analisados (este último, entretanto, em apenas uma das 

especificações – Modelo 12).  
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Esse achado da pesquisa, apontando a relação direta entre percepção de política de 

TD&E e comprometimento organizacional, foi de acordo com a literatura (MOURÃO; 

ABBAD; ZERBINI, 2014), também encontrado em pesquisas anteriores (BASTOS, 1994; 

1998; DURÃO, 2015).  
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Fonte: a Autora, 2020 

Notas. Esta tabela apresenta a estimação do impacto da capacitação no nível de comprometimento organizacional dos indivíduos. Os valores reportados referem-se ao 

coeficiente da regressão e os que estão entre parênteses reportam o erro padrão da estimativa. Capacit_cipadfgv, capacit_mapfgv, 

capacit_curtaduraçao,capacit_longaduraçao e capacit_alguma são variáveis dummy que assumem valor 1 para aqueles que participaram dos Programas CIPAD da FGV, 

MAP da FGV, Programas de Curta Duração, Programas de Longa Duração, ou qualquer uma das anteriormente citadas, respectivamente. tdefinal mede a percepção da 

política de treinamento, desenvolvimento e educação dos respondentes. Controles inclui um vetor de características que também podem influenciar no nível de 

comprometimento organizacional dos respondentes, tais como faixa etária, escolaridade, tempo serviço e estágio de carreira. ***, **, * denotam significância ao nível 

de confiança de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

 

Tabela 5: Influência da Percepção da Política de TD&E no Comprometimento Organizacional dos Respondentes

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

afetfinal afetfinal afetfinal afetfinal afetfinal normfinal normfinal normfinal normfinal normfinal instfinal instfinal instfinal instfinal instfinal

tdefinal 0.395*** 0.377*** 0.544*** 0.384*** 0.497*** 0.374*** 0.344*** 0.461*** 0.348*** 0.515*** 0.0816 0.115** 0.115 0.0889 0.135

(0.0580) (0.0502) (0.0869) (0.0504) (0.119) (0.0722) (0.0628) (0.109) (0.0625) (0.148) (0.0646) (0.0556) (0.0991) (0.0561) (0.131)

1.capacit_cipadfgv -0.00583 -0.118 -0.374

(0.403) (0.502) (0.446)

1.capacit_cipadfgv#c.tdefinal -0.00746 -0.000759 0.0782

(0.109) (0.135) (0.120)

1.capacit_mapfgv -1.321 -0.693 1.369

(0.858) (1.072) (0.970)

1.capacit_mapfgv#c.tdefinal 0.307 0.201 -0.351

(0.209) (0.261) (0.239)

1.capacit_curtaduracao 0.650* 0.269 0.0118

(0.351) (0.440) (0.395)

1.capacit_curtaduracao#c.tdefinal -0.219 -0.128 -0.0220

(0.104) (0.131) (0.118)

1.capacit_longaduracao -0.225 0.136 -0.296

(0.636) (0.788) (0.704)

1.capacit_longaduracao#c.tdefinal 0.0619 0.0534 0.0742

(0.171) (0.212) (0.190)

1.capacit_alguma 0.337 0.344 -0.00948

(0.398) (0.496) (0.441)

1.capacit_alguma#c.tdefinal -0.129 -0.172 -0.0375

(0.131) (0.163) (0.145)

Controles Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Observações 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 302 302 302 302 302

R-Quadrado 0.189 0.196 0.201 0.189 0.192 0.118 0.118 0.121 0.127 0.121 0.024 0.027 0.021 0.021 0.022

Notas. Esta tabela apresenta a estimação do impacto da capacitação no nível de comprometimento organizacional dos indivíduos. capacit_cipadfgv , capacit_mapfgv , capacit_curtaduraçao , capacit_longaduraçao e capacit_alguma são variáveis dummy que assumem valor 1 para aqueles que participaram dos Programas CIPAD da

FGV, MAP da FGV, Programas de Curta Duração, Programas de Longa Duração, ou qualquer uma das anteriormente citadas, respectivamente. tdefinal mede a percepção da política de treinamento, desenvolvimento e educação dos respondentes. Controles inclui um vetor de características que também podem influenciar no nível de

comprometimento organizacional dos respondentes, tais como faixa etaria, escolaridade, tempo servico e estagio de carreira. ***, **, * denotam significância ao nível de confiança de 1%, 5% e 10%, respectivamente.

 Tabela 4. Influência da percepção da política de TD&E no comprometimento organizacional dos respondentes 
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4.3.5 Terceira Hipótese 

 

A hipótese H3 investigou se a relação entre participação em capacitação e o nível de 

comprometimento organizacional dos respondentes poderia ser moderada pela percepção da 

política de Envolvimento dos servidores da organização analisada. Utilizou-se uma série de 

regressões, tal como nas tabelas anteriores, desta vez, porém, utilizando a variável percepção 

de Envolvimento como possível variável moderadora.  

A hipótese H3 é a seguinte: 

H3 – A relação de participação em capacitação e comprometimento organizacional é 

moderada pela percepção da política de Envolvimento: 

H3a: quando a percepção da política de Envolvimento é maior, o efeito positivo da 

participação em capacitação no comprometimento afetivo aumenta. 

H3b: quando a percepção da política de Envolvimento é maior, o efeito positivo da 

participação em capacitação no comprometimento normativo aumenta. 

H3c: quando a percepção da política de Envolvimento é maior, o efeito negativo da 

participação em capacitação no comprometimento instrumental diminui. 

 

Nenhum padrão sistemático pôde ser percebido nas interações entre as capacitações 

e a percepção da política de Envolvimento quando analisado o impacto nos níveis de 

comprometimento estudados. Ao analisar-se o comprometimento normativo, entretanto, 

percebe-se que apenas a sua relação com a capacitação do MAP-FGV (Modelo 7) é 

moderada pela percepção da política de Envolvimento (βinteração = .610, p < .05). As 

demais capacitações não possuem impacto estatisticamente diferentes de zero. Dessa forma, 

a hipótese de estudo denominada H3 não foi confirmada na presente pesquisa, não tendo 

sido possível confirmar ou negar o eventual efeito moderador estudado na maioria dos 

modelos analisados.    

Entretanto, o achado relevante desta parte da pesquisa, acordo com o que encontrado 

em estudos anteriores (BASTOS; BRANDÃO; PINHO, 1997; DEMO; MARTINS; 

ROURE, 2013; JESUS, 2016; JESUS, ROWE, 2015), foi a evidência da relação direta e 

positiva entre a percepção da política de Envolvimento e os três tipos de comprometimento 

organizacional (primeira linha da Tabela 5) dos 303 respondentes. De modo geral, os 

modelos (Modelos (1)-(15)) são positivos e estatisticamente significantes ao nível de 

confiança de 5% ou 1%, indicando que quanto maior a percepção da política de 
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Envolvimento, maior será o comprometimento organizacional afetivo, normativo ou 

instrumental dos servidores.  
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Tabela 5. Influência da percepção da política de envolvimento no comprometimento organizacional dos respondentes 

 

Fonte: a Autora, 2020 

Notas. Esta tabela apresenta a estimação do impacto da capacitação no nível de comprometimento organizacional dos indivíduos. Os valores reportados referem-se ao coeficiente da regressão e os 

que estão entre parênteses reportam o erro padrão da estimativa. Capacit_cipadfgv, capacit_mapfgv, capacit_curtaduraçao, capacit_longaduraçao e capacit_alguma são variáveis dummy que 

assumem valor 1 para aqueles que participaram dos Programas CIPAD da FGV, MAP da FGV, Programas de Curta Duração, Programas de Longa Duração, ou qualquer uma das anteriormente 

citadas, respectivamente. envfinal mede a percepção da política de envolvimento dos respondentes. Controles inclui um vetor de características que também podem influenciar no nível de 

comprometimento organizacional dos respondentes, tais como faixa etária, escolaridade, tempo serviço e estágio de carreira. ***, **, * denotam significância ao nível de confiança de 1%, 5% e 

10%, respectivamente.

Tabela 6: Influência da Percepção da Política de Envolvimento no Comprometimento Organizacional dos Respondentes

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

afetfinal afetfinal afetfinal afetfinal afetfinal normfinal normfinal normfinal normfinal normfinal instfinal instfinal instfinal instfinal instfinal

envfinal 0.436*** 0.420*** 0.601*** 0.439*** 0.555*** 0.477*** 0.484*** 0.557*** 0.500*** 0.506*** 0.112 0.157** 0.194 0.148** 0.144

(0.0653) (0.0557) (0.104) (0.0593) (0.144) (0.0782) (0.0662) (0.125) (0.0705) (0.172) (0.0726) (0.0617) (0.119) (0.0659) (0.159)

1.capacit_cipadfgv 0.0177 -0.582 -0.458

(0.402) (0.481) (0.444)

1.capacit_cipadfgv#c.envfinal 0.0161 0.164 0.117

(0.117) (0.140) (0.130)

1.capacit_mapfgv -1.161 -1.845** 0.731

(0.783) (0.932) (0.907)

1.capacit_mapfgv#c.envfinal 0.364 0.610** -0.213

(0.223) (0.265) (0.262)

1.capacit_curtaduracao 0.613 -0.106 0.105

(0.395) (0.474) (0.443)

1.capacit_curtaduracao#c.envfinal -0.212 -0.0215 -0.0578

(0.123) (0.148) (0.139)

1.capacit_longaduracao -0.0754 -0.0436 0.00336

(0.506) (0.601) (0.559)

1.capacit_longaduracao#c.envfinal 0.0304 0.113 -0.00867

(0.145) (0.172) (0.160)

1.capacit_alguma 0.478 -0.180 -0.130

(0.481) (0.577) (0.532)

1.capacit_alguma#c.envfinal -0.135 0.0308 0.00921

(0.156) (0.187) (0.172)

Controles Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Observações 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 302 302 302 302 302

R-Quadrado 0.195 0.202 0.202 0.194 0.196 0.192 0.207 0.193 0.201 0.189 0.033 0.031 0.031 0.029 0.030

Notas. Esta tabela apresenta a estimação do impacto da capacitação no nível de comprometimento organizacional dos indivíduos. capacit_cipadfgv , capacit_mapfgv , capacit_curtaduraçao , capacit_longaduraçao e capacit_alguma são variáveis dummy que assumem valor 1 para aqueles que participaram dos Programas CIPAD da

FGV, MAP da FGV, Programas de Curta Duração, Programas de Longa Duração, ou qualquer uma das anteriormente citadas, respectivamente. envfinal mede a percepção da política de envolvimento dos respondentes. Controles inclui um vetor de características que também podem influenciar no nível de comprometimento organizacional

dos respondentes, tais como faixa etaria, escolaridade, tempo servico e estagio de carreira. ***, **, * denotam significância ao nível de confiança de 1%, 5% e 10%, respectivamente.
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4.4 Da triangulação 

 

Convém, por fim, fazer uma análise resumida dos resultados, incluindo a perspectiva 

da triangulação, a fim de se ter uma visualização concatenada dos achados de pesquisa. 

Através dos dados da parte qualitativa da pesquisa, pode-se arguir que há relação 

entre participação em capacitação e os tipos de comprometimento organizacional afetivo, 

normativo e instrumental. Na parte quantitativa, entretanto, as hipóteses não foram 

confirmadas e validadas estatisticamente10. Destaca-se, ainda, que tanto na parte qualitativa 

quanto na parte quantitativa da pesquisa foi identificada relação direta e positiva da 

percepção de TD&E com os três tipos de comprometimento organizacional estudados. A 

pesquisa quantitativa também revelou a relação direta da percepção da política de 

Envolvimento com esses tipos de comprometimento. 

Por fim, é crível supor que a categoria emergente “estabilidade no cargo público”, 

identificada nas entrevistas, também tenha servido como premissa dos respondentes do 

questionário eletrônico, uma vez que todos eram servidores públicos estáveis no cargo. Isso 

porque a escala reduzida de Meyer, Allen e Smith (1993), na tradução de Pinho et al. (2018), 

fora utilizada como base para a construção tanto das perguntas relativas ao 

comprometimento organizacional no questionário eletrônico, como no roteiro de entrevistas. 

Referida escala, apesar de validada em pesquisas anteriores com servidores públicos 

(ABRANCHES, 2011; BOTELHO; PAIVA, 2011; PANTALEÃO, 2011), foi originalmente 

elaborada com foco em empregados de empresas privadas, que não têm a garantia da 

estabilidade no emprego como um direito trabalhista em geral. Sendo assim, a perspectiva 

da garantia da estabilidade no cargo dos servidores públicos deve ser considerada como 

premissa em toda a análise dos resultados do presente estudo. 

 

 

  

 
10 Relembre-se que H1 previa a relação positiva de participação em capacitação com os tipos de 

comprometimento organizacional afetivo (H1a) e normativo (H1b), e relação negativa com o tipo instrumental 

(H1c). As demais hipóteses previam o eventual efeito moderador da percepção da política de TD&E (H2) e da 

percepção da política de Envolvimento (H3) na relação entre participação em capacitação e os três tipos de 

comprometimento organizacional estudados. 
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5 Considerações Finais 

 

O problema de pesquisa buscava identificar a relação entre participação em 

capacitação no comprometimento organizacional de servidores públicos, e se essa relação 

seria influenciada pelas percepções das políticas de TD&E e de Envolvimento.  

As hipóteses não foram confirmadas na parte da pesquisa quantitativa, mas foram 

encontradas evidências, a partir da percepção dos servidores públicos entrevistados, da 

influência da participação em capacitação nos tipos de comprometimento organizacional 

afetivo, normativo e instrumental. De forma análoga, na parte quantitativa da pesquisa 

também foi identificado que as variáveis “percepção de política de TD&E” e “percepção de 

política de Envolvimento” têm efeito direto e positivo nesses tipos de comprometimento 

analisados. Tais achados confirmaram os resultados de pesquisas anteriores sobre variáveis 

que influenciam o comprometimento organizacional e significam que as pessoas que 

participam de capacitação podem apresentar os três tipos de comprometimento 

organizacional estudados, e que, quanto mais as pessoas percebem as políticas de TD&E e 

de Envolvimento, maior o seu vínculo psicológico de comprometimento com a organização 

em que trabalham.  

Destacam-se, ainda, os seguintes achados da pesquisa: identificação das 

características do que é comprometimento para os entrevistados; evidências da mudança do 

tipo de comprometimento organizacional ao longo da carreira; a estabilidade no cargo 

público como premissa em pesquisas com servidores públicos. Com efeito, a característica 

da premissa da garantia da estabilidade no cargo público apareceu de forma explícita nas 

entrevistas e, analisando-se na perspectiva da triangulação, entendeu-se ser possível 

extrapolar também como premissa dos respondentes do questionário aplicado.  

Interessante observar, também, que todos os entrevistados que não estavam com 

cargos de chefia/gestão durante o período da participação na capacitação tomada como 

referência discordaram da importância estratégica desse curso para sua carreira. Por outro 

lado, todos os que exerciam essas atividades afirmaram a relevância dessa capacitação como 

fundamental na sua trajetória profissional.  

Além disso, no mapeamento do quantitativo de pessoas que apresentavam cada tipo 

de comprometimento organizacional ao tempo da pesquisa, o tipo instrumental - menos 

relacionado com o interesse no atingimento dos objetivos organizacionais - foi o mais 

recorrente dentre os entrevistados. Com base nessas observações, sugere-se que estudos 

futuros podem analisar os impactos das políticas e práticas de gestão de pessoas, 
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especialmente das políticas de capacitação, nos resultados econômicos das organizações 

(CARBONE et al., 2016; CARBONE, 2012; 2017), cujos estudos sob essa perspectiva 

poderiam tornar mais clara a relação da medida ideal de capacitação que deve ser promovida 

pela organização a fim de gerar nos seus profissionais vínculos psicológicos e 

comportamentos alinhados ao objetivo de gerar melhor desempenho organizacional.  

Entende-se que uma das implicações práticas da pesquisa é que ela pode ser utilizada, 

pela organização analisada, como uma avaliação da sua política de capacitação massiva de 

advogados públicos em competências na área de administração pública. Ressalta-se que a 

pesquisa reportou indícios de que essa pode ter sido uma iniciativa diferenciada no contexto 

de carreiras jurídicas brasileiras ao tempo da conclusão da pesquisa, não tendo sido 

encontradas experiências semelhantes em outras quatro organizações públicas investigadas. 

Espera-se que possa ser utilizada, também, como uma forma de prestação de contas à 

sociedade acerca dos investimentos com capacitação de servidores públicos e como 

incentivo para que sejam avaliadas iniciativas em outras organizações públicas, inclusive do 

ponto de vista de estudos sobre inovação. 

Os achados da presente pesquisa podem ser considerados, ainda, como contribuições 

para pesquisas na área da Administração, porque chamam atenção para a importância da 

gestão do comprometimento no âmbito da gestão de pessoas. Também pode ser destacado o 

êxito na aplicação de metodologia mista, a partir da qual puderam ser identificados mais 

achados relevantes, sendo que a maioria dos estudos nos temas abordados são de natureza 

quantitativa.  

Quanto às limitações da pesquisa, destacam-se as características da amostra e dos 

entrevistados. Isso porque todos eram servidores públicos federais de uma mesma carreira e 

de uma mesma organização, de nível de escolaridade elevado, com garantia de estabilidade 

no cargo. Essas características reduzem a possibilidade de generalizar os resultados para 

outros contextos. Outra limitação é que, tratando-se de estudos comportamentais, certamente 

não foram analisadas todas as possíveis variáveis explicativas dos construtos estudados, que 

podem ser consideradas em pesquisas futuras. 
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APÊNDICE A – Questionário eletrônico 

 

Colega Procurador (a),  

  

Gostaria de sua ajuda para responder ao questionário a seguir, sobre capacitação e tipos de 

comprometimento organizacional, em razão de pesquisa acadêmica decorrente do mestrado 

em administração pública que estou fazendo na Fundação Getúlio Vargas com apoio da 

PGFN e FGTS. 

  

O questionário leva apenas cerca de 3 minutos para ser respondido.  

 

Suas respostas serão mantidas confidenciais e analisadas apenas de forma agregada.  

  

Sua participação é muito importante!  

 

Dúvidas, entre em contato com a pesquisadora: mocmonica@gmail.com / fone: (61) 

993381100. 

  

Muito obrigada! 

 

Mônica Oliveira da Costa 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Perguntas demográficas:  

 

1. Sexo 

( ) Masculino  

( ) Feminino  

 

2. Idade  

( ) Até 29 anos 

( ) Entre 30 e 39 anos 

( ) Entre 40 e 49 anos 

( ) Entre 50 e 59 anos 

( ) Acima de 60 anos 

 

3. Escolaridade 
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( ) Ensino Superior 

( ) Especialização (lato sensu) 

( ) Mestrado (profissional e/ou acadêmico) 

( ) Doutorado 

( ) Pós-Doutorado 

 

 

4. Tempo de serviço na PGFN 

( ) Até 5 anos 

( ) Entre 6 e 10 anos 

( ) Entre 11 e 15 anos 

( ) Entre12 e 20 anos   

( ) Mais de 20 anos  

 

5. Estágio atual na carreira  

( ) 2ª Categoria 

( ) 1ª Categoria 

( ) Categoria Especial  

 

6. Local de exercício atual 

( ) PRFN 1ª Região 

( ) PRFN 2ª Região 

( ) PRFN 3ª Região 

( ) PRFN 4ª Região 

( ) PRFN 5ª Região 

( ) PGFN Órgão Central 

 

7. Participou de capacitação patrocinada pela PGFN nos últimos 10 anos? 

( ) Não 

( ) Sim, do CIPAD/FGV. 

( ) Sim, do MAP/FGV. 

( ) Sim, de curta duração (palestras, encontros, oficinas, congressos, workshops etc.) 

( ) Sim, de longa duração diferente do CIPAD e do MAP (Especialização lato sensu, 

mestrado, doutorado etc.). 
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8. Se participou do CIPAD/FGV, em qual turma?  

( ) Não participei. 

( ) Turma 1 – Rio de Janeiro (2011) 

( ) Turma 2 – São Paulo (2011) 

( ) Turma 3 – Brasília (2011) 

( ) Turma 4 – Porto Alegre (2012) 

( ) Turma 5 – Brasília (2012) 

( ) Turma 6 – Recife (2012) 

( ) Turma 7 – Belo Horizonte (2012) 

( ) Turma 8 – Brasília (2014) 

( ) Turma 9 – Brasília (2014) 

 

9. Exerceu algum cargo de gestão antes de ingressar no CIPAD/FGV? 

( ) Não participei do CIPAD/FGV. 

( ) Sim 

( ) Não 

 

10. Exerceu algum cargo de gestão depois de ingressar no CIPAD/FGV? 

( ) Não participei do CIPAD/FGV. 

( ) Sim 

( ) Não 

 

Perguntas sobre percepção de políticas de TD&E e de Envolvimento e sobre 

comprometimento organizacional. Responda as perguntas abaixo com base na seguinte 

escala: 

1. Discordo 

totalmente 

da 

afirmativa 

2. Discordo 

parcialmente 

da afirmativa 

3. Não 

concordo nem 

discordo da 

afirmativa / 

Não se aplica 

4. Concordo 

parcialmente 

com a 

afirmativa 

5. Concordo 

totalmente 

com a 

afirmativa 

 

11. A organização onde eu trabalho me ajuda a desenvolver as competências 

necessárias à boa realização das minhas funções (p. ex., treinamentos, 

participação em congressos, etc.). 

 

12. Eu consigo aplicar no meu trabalho os conhecimentos e comportamentos 

aprendidos nos treinamentos/eventos de que participo. 
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13. A organização onde eu trabalho estimula a aprendizagem e a produção de 

conhecimento. 

 

14. A organização onde eu trabalho se preocupa com o meu bem-estar.  

15. A organização onde eu trabalho me trata com respeito e atenção.  

16. A organização onde eu trabalho procura conhecer minhas necessidades e 

expectativas profissionais. 

 

17. A organização onde eu trabalho estimula minha participação nas tomadas de 

decisão e resolução de problemas. 

 

18. A organização onde eu trabalho reconhece o trabalho que faço e os resultados 

que apresento (p. ex., elogios, matérias em jornais internos, etc.). 

 

19. Na organização onde eu trabalho, os colaboradores e suas chefias desfrutam 

da troca constante de informações para o bom desempenho das funções.  

 

20. Na organização onde eu trabalho, há um clima de compreensão e confiança 

dos chefes em relação aos seus colaboradores. 

 

21. Na organização onde eu trabalho, há um clima de confiança e cooperação 

entre os colegas de trabalho. 

 

22. Na organização onde eu trabalho, há coerência entre discurso e prática 

gerenciais. 

 

23. Eu acho que teria poucas alternativas de emprego se deixasse essa 

organização. 

 

24. Deixar essa organização agora exigiria consideráveis sacrifícios pessoais.  

25. Esta organização tem um forte significado pessoal para mim.  

26. Eu realmente sinto os problemas dessa organização como se fossem meus.  

27. Eu ficaria muito feliz em passar o resto da minha carreira nesta organização.  

28. Eu me sentiria culpado se deixasse essa organização agora.  

29. Eu não deixaria essa organização agora porque eu tenho uma obrigação moral 

com as pessoas daqui. 

 

30. Sinto-me em dívida para com essa organização.  

31. Mesmo se fosse vantagem para mim, eu sinto que não seria certo deixar essa 

organização agora. 

 

32. Para mim, os custos de deixar essa organização seriam maiores que os 

benefícios. 

 

33. Muitas coisas em minha vida ficariam complicadas se eu decidisse sair dessa 

organização agora. 

 

Fonte: Pinho et al. (2018) e Demo et al. (2014) 
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APÊNDICE B - Roteiro de entrevista para a dissertação 

 

Protocolo de Ética para a entrevista11: estou fazendo mestrado em administração 

pública na FGV, patrocinada pela PGFN e pelo FGTS. Agradeço a sua boa vontade em 

participar da pesquisa. Sua participação é muito importante.  

Antes de começar as perguntas, gostaria de lembrar que sua participação é voluntária, 

que você pode se recusar a responder qualquer pergunta, que a entrevista tem caráter 

confidencial e só será utilizada para fins acadêmicos e, por fim, que extratos/ pedaços desta 

entrevista, na forma como foram falados, poderão fazer parte do relatório final, mas sob 

nenhuma circunstância, seu nome ou características suas que a possam identificar serão 

incluídas no relatório. Você compreende? 

➔ Permite que a entrevista seja gravada?  

 

Perguntas:  

1. Gostaria que você me dissesse, por favor, quais das suas experiências na 

PGFN mais impactaram na sua relação com a organização? De que forma? 

2. (Se a pessoa ainda não falou nada de capacitação, perguntar:) Você poderia 

me falar sobre suas experiências com algum tipo de capacitação da PGFN nos últimos anos?  

a. Apenas para a pesquisadora perguntar, caso não seja falado: 

Quais fez?  

Por que fez?  

Como você se vê antes e depois dessas capacitações? 

 

3. Como você se vê antes e depois do CIPAD em relação à PGFN?  

4. Para você, o que é comprometimento? 

5. Baseado nas suas experiências de capacitação e na sua concepção de 

comprometimento, quero pedir que me fale, por favor, se essas ações de capacitação 

influenciaram o seu comprometimento com a PGFN ao longo da sua carreira? De que forma? 

6. O que você pensa sobre eventualmente passar a vida toda trabalhando na 

PGFN? Por quê? 

7. Como você acha que ficaria sua vida se saísse da PGFN agora? Por quê? 

 
11 Baseado no Anexo B de Montenegro (2017). 
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8. Se você recebesse um convite para sair da PGFN agora, do que você acredita 

que sentiria falta e o que faria para diminuir essa sensação? Por quê? 

9. Eu vou te mostrar aqui três frases que eu gostaria que você lesse em voz alta 

por favor, pensasse um pouco e me dissesse de que forma você se identifica com cada uma 

delas em relação à PGFN ao longo do tempo: 

“É mais um desejo e um prazer”;  

“É mais um senso de obrigação moral, de retribuição à organização”;   

“É mais uma necessidade, porque os custos de deixar a PGFN são muito maiores que 

os de permanecer”.  

 

10. Estou concluindo a entrevista... Depois de tudo o que conversamos até aqui, 

tem algo mais de que você lembrou e que gostaria de acrescentar?  

 

Muito, muito obrigada pela sua participação na minha entrevista, muito obrigada! 

Agora só vou registrar dados demográficos, para facilitar o arquivamento da entrevista no 

meu banco de dados, mas vou encerrar a gravação agora. 

 

Entrevista:  

Nome:  

Tempo de serviço da PGFN:  

Estágio de progressão na carreira:  

Unidade de lotação:  

 

Unidade de exercício:  

Exerceu ou exerce alguma função de gestão na PGFN? Qual(is), quando e por quanto 

tempo?  

Turma do CIPAD:  

 

Gostaria de agradecer, mais uma vez, sua participação na minha entrevista, muito obrigada! 


