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RESUMO 

 

Objetivo – O objetivo desta pesquisa é entender de que forma a percepção da qualidade da 

relação com o supervisor (LMX) afeta variáveis de grupo, como interdependência e 

colaboração, e como essas ajudam a explicar o comprometimento afetivo e com o serviço 

público dos servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), bem como 

avaliar a influência do regime de trabalho e das redes sociais nesse contexto. 

Metodologia – Um survey foi conduzido para medir LMX, interdependência de tarefa, 

colaboração e comprometimento (com a ANVISA e com o serviço Público), tendo como 

moderadores o regime de trabalho e o nível de interação social percebida pelo servidor. A 

amostra contou com 267 respondentes, sendo analisado a partir de PLS-SEM.  

Resultados – Os resultados apontam que LXM está positivamente relacionada com 

interdependência e colaboração, tendo também relação positiva e significante com 

comprometimento afetivo e com o serviço público. O regime de trabalho possui influência 

na relação entre LMX e interdependência de tarefas e na relação entre colaboração e 

comprometimento com o serviço público, apontando que quando os funcionários estão em 

teletrabalho, tais relações são enfraquecidas. Ainda, a interdependência tem efeito no 

comprometimento com o serviço público, mas não no afetivo. A colaboração exerceu efeito 

positivo e significante com o comprometimento afetivo, mas não com o serviço público. No 

entanto, tal relação se mostra positiva quando os servidores têm controle de ponto. 

Limitações – Apesar de o questionário ter sido respondido de forma anônima e individual 

pelos servidores, é possível haver viés do método comum e desejabilidade social. Além 

disso, a medida utilizada para o cálculo do nível de interação social foi a percepção dos 

servidores, sendo necessários estudos futuros que avaliem as mesmas relações em uma 

perspectiva de redes. 

Contribuições práticas – O presente estudo fornece insumos necessários para a formulação 

de estratégias de gestão que objetivem o aumento do comprometimento com a ANVISA e 

com o serviço público dos servidores, o que impacta nos resultados produzidos pela Agência. 

Contribuições sociais – O entendimento sobre as relações entre supervisores, variáveis de 

equipe e comprometimento colabora para uma gestão de pessoal eficaz e adequada à 

realidade dos funcionários. 

Originalidade – O presente trabalho traz como inovação a avaliação dos mecanismos e 

antecedentes que explicam o comprometimento afetivo e com o serviço público dos 

servidores da ANVISA, bem como a avaliação da moderação exercida pelo regime de 



2 
 

 
 

trabalho e pelo seu nível de interação social no seu comprometimento (com a ANVISA e 

com o serviço Público). 

 

Palavras-chave: LMX, Colaboração, Interdependência de Tarefas, Comprometimento 

Organizacional, Redes Sociais, Teletrabalho. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo Original. 



ABSTRACT 

 

Purpose – The purpose of this research is to understand how the perception of the quality of 

the relationship with the supervisor (LMX) affects group variables, such as interdependence 

and collaboration, and how they help to explain the affective and public service commitment 

of the National Agency's employees. Health Surveillance (ANVISA), as well as assess the 

influence of the work regime in this context. 

Design/Methodology – A survey was conducted to measure LMX, task interdependence, 

collaboration and commitment (with ANVISA and the Public Service), with the work regime 

and the level of social interaction perceived by the server as moderators. The sample had 

267 respondents, being analyzed using PLS-SEM. 

Findings – The results show that LXM is positively related to interdependence and 

collaboration, also having a positive and significant relationship with affective commitment 

and with the public service. The work regime has an influence on the relationship between 

LMX and task interdependence and on the relationship between collaboration and 

commitment to the public service, pointing out that when employees are telecommuting, 

such relationships are weakened. Still, interdependence influences the commitment to the 

public service, but not on the affective. Collaboration had a positive and significant effect 

on affective commitment, but not on public service. However, this relationship is shown to 

be positive when the servers have point control. 

Research limitations – Although the questionnaire was answered anonymously and 

individually by the employees, it is possible that there is a bias in the common method and 

social desirability. In addition, the measure used to calculate the level of social interaction 

was the perception of employees, requiring future studies to assess the same relationships 

from a network perspective. 

Practical implications – The present study provides the necessary inputs for the formulation 

of management strategies that aim to increase the commitment to ANVISA and the public 

service of civil servants, which impacts on the results produced by the Agency. 

Social implications – The understanding of the relationships between supervisors, team 

variables and commitment contributes to an effective personnel management that is 

appropriate to the reality of employees. 

Originality – The present work brings as innovation the evaluation of mechanisms and 

antecedents that explain the affective commitment and the public service of ANVISA's 

employees, as well as the evaluation of the moderation exercised by the work regime and its 

level of social interaction in its commitment (with ANVISA and the Public Service). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento da tecnologia da informação aliado ao surgimento de novos 

modelos gerenciais trouxe mudanças na relação entre trabalhadores e novas formas para a 

execução de tarefas (Hau & Todescat, 2018).  Com avanço da tecnologia da informação, 

novas formas de interação vêm se inserindo tanto na vida pessoal quanto na vida profissional 

dos indivíduos, influenciando também a coletividade, as redes de relacionamento e as novas 

formas de organização do trabalho (Balkundi, Barsness & Michael, 2009). No âmbito das 

organizações, a tecnologia viabiliza uma comunicação rápida e eficaz, minimizando as 

limitações impostas pelo tempo, lugar e necessidade de interação pessoal para resolução de 

questões do trabalho (Balkundi, Barsness & Michael, 2009). Por essa perspectiva, o 

teletrabalho, sendo uma dessas novas formas de interação, surge como uma possibilidade de 

garantir a realização de tarefas a distância, na medida em que utiliza a tecnologia como 

instrumento necessário para sua existência, e é uma das estratégias usadas para aumentar a 

produtividade das organizações e para economizar gastos com funcionários (Roitz, Allenby 

& Atkyns, 2002).  

Apesar de alguns estudos apontarem para o fato de que o trabalho remoto aumenta a 

autonomia dos funcionários e permite a flexibilização dos horários de trabalho (Khaifa & 

Davidson, 2000; Roitz, Allenby & Atkyns, 2002), outros mostram que os teletrabalhadores 

podem sofrer com o isolamento profissional e falta de engajamento nas tarefas (Pruchno, 

Litchfield & Fried, 2000). Além disso, os estudos se mostram inconclusivos quanto ao 

impacto das redes no desempenho e nos fatores organizacionais que geram comportamentos 

positivos nos trabalhadores (Ghitulescu, 2018; Rhoades, Eisenberger & Armeli, 2002). Por 

essa razão, explorar condições que facilitem a existência de vínculos e relacionamento de 

equipes pode ser um caminho para garantir o alcance de resultados positivos no trabalho. 

Nesse sentido, o presente estudo busca investigar de que forma a relação entre 

supervisores e liderados, a colaboração entre profissionais e a interdependência que possuem 

com relação ao trabalho realizado influenciam o comprometimento dos servidores da 

ANVISA, tendo o nível de interação social e o regime de trabalho como fatores moderadores. 

Objetiva também investigar se  o comprometimento de servidores e a relação entre 

supervisores e equipe são diferentes dependendo do regime de trabalho  e do nível de 

interação social que possuem. Mais especificamente, busca-se incentivar comportamentos 

positivos nos servidores para trazer propostas de melhoria do desempenho e produtividade 

dos servidores da Agência, a partir do aumento do comprometimento afetivo e com o serviço 
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público, tendo em vista que organizações com redes difusas nas quais os laços sociais são 

menores tendem a apresentar problemas de produtividade e desempenho.  

Adicionalmente, o presente trabalho traz como inovação para a literatura o estudo da 

relação entre as redes e o teletrabalho dentro do contexto da administração pública brasileira, 

uma vez que a implementação do regime de teletrabalho nas organizações públicas 

brasileiras é um fato relativamente novo. As primeiras normativas relativas a esse regime de 

trabalho somente foram publicadas em 2016 para o poder judiciário (Resolução CNJ n° 227, 

2016) e em 2018 para o poder executivo federal (Instrução Normativa n° 1, 2018). Antes, 

apenas algumas entidades do poder executivo, como a ANVISA, já haviam estabelecido 

regulamentos internos sobre o teletrabalho (Portaria ANVISA nº 2.170, 2016).  

Além disso, a administração pública possui peculiaridades relacionadas sobretudo à 

motivação dos servidores. Algumas particularidades das entidades públicas incluem 

processos de trabalho pouco definidos, a alta burocracia, as interferências políticas e a 

dificuldade para o estabelecimento de metas ou para um procedimento claro de avaliação de 

desempenho (Rodrigues et al., 2014, Klein & Mascarenhas, 2016). Tais características 

dificultam o exercício da liderança por meio de recompensas e a relação entre líderes e 

liderados, atuando como fatores que podem diminuir a motivação dos servidores, dificultar 

o comprometimento com a organização e, consequentemente, afetar sua produtividade (de 

Oliveira, de Souza Santana & Vaz, 2010; Dias & Borges, 2015). 

Nesse sentido, a pesquisa contribui para a literatura relacionada ao teletrabalho na 

administração pública brasileira e sua relação com as redes sociais de uma organização, uma 

vez que a literatura a respeito do teletrabalho ainda é controversa e poucos estudos 

correlacionam o teletrabalho à questão das redes de relacionamento considerando os 

fenômenos das equipes de trabalho. 

Diante dessas considerações, o presente estudo pretendeu entender de que forma a 

percepção da qualidade da relação com o supervisor (LMX) afeta variáveis de grupo, como 

interdependência e colaboração, e como essas ajudam a explicar o comprometimento afetivo 

e com o serviço público dos servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), bem como avaliar a influência do regime de trabalho e do nível das interações 

socias nesse contexto. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. O teletrabalho nas organizações 

Nas organizações, o teletrabalho apresenta-se como uma alternativa que possibilita às 

empresas e aos trabalhadores estarem em contato, ainda que à distância, para a execução do 

trabalho (Hau & Todescat 2018; Castells, 2011). O teletrabalho, nessa perspectiva, consiste 

na possibilidade de se trabalhar remotamente, obtendo-se resultados em local diferente do 

local da pessoa que realiza o trabalho, estando cada vez mais presente nas organizações 

públicas brasileiras (Rocha & Amador, 2018). A implementação do teletrabalho nas 

organizações públicas correlaciona-se, dentre outros fatores, com a intenção de se melhorar 

a qualidade de vida dos servidores (De Vries, Tummers & Bekkers, 2018). 

O termo teletrabalho foi utilizado pela primeira vez na década de 1970 (Allen, Golden 

& Shockley, 2015) e o número de indivíduos em teletrabalho (tanto na iniciativa privada, 

quanto no serviço público) aumenta significativamente ao longo dos anos (Rocha & Amador, 

2018). Isto foi possível com o avanço da tecnologia, uma vez que é possível se trabalhar em 

qualquer lugar por meio de instrumentos como laptops, computadores, aparelhos celulares, 

tablets e tantas ferramentas disponíveis (Rocha & Amador, 2018). Ainda, tal aumento 

também se deve ao número crescente de mulheres no mercado e de famílias em que todos 

os membros possuem carreiras e com uma dupla jornada de trabalho. Tais situações sugerem 

maior possibilidade de conciliar afazeres domésticos e a carreira, demandando ainda uma 

rotina de trabalho mais flexível e que proporcione mais qualidade de vida (Caillier, 2013).  

Dados norte-americanos mostram que, nos Estado Unidos, o aumento anual percentual 

no número de teletrabalhadores subiu de 26% em 2006 para 115% no ano de 2015 

(Analytics, 2017). No Brasil, em uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e 

Teleatividades em parceria com a SAP Consultoria em Recursos Humanos, em 2018, 45% 

das empresas participantes adotaram o teletrabalho e 15% estudam sua implantação (Sobratt, 

2018). Outra pesquisa previa que 70% dos funcionários trabalharia de forma remota em pelo 

menos cinco dias na semana até 2025 (Molla, 2019). Mais recentemente, com o surgimento 

do novo coronavírus e da pandemia causada pela COVID-19, as organizações foram 

forçadas a instituir o teletrabalho como forma oficial do exercício das funções dos 

funcionários, inclusive por recomendações do governo (Belzunegui-Eraso & Erro-Garcés, 

2020), levando a uma situação em que grande parte de força de trabalho das organizações 

passou a trabalhar de forma remota (Belzunegui-Eraso & Erro-Garcés, 2020).  

Dentre as vantagens do teletrabalho, podemos citar o aumento da autonomia do 

trabalhador para a realização de suas atividades, melhora na qualidade de vida e flexibilidade 



15 
 

 

nos horários de trabalho (Khaifa & Davidson, 2000). Vários são os estudos que apontam que 

tal flexibilidade de horários pode gerar bons resultados, como diminuir o turnover (Coenen 

& Kok, 2014), aumentar a  produtividade dos funcionários e, assim, economizar milhões de 

dólares anualmente (Roitz, Allenby & Atkyns, 2002). Estudos no campo da psicologia 

organizacional mostram, ainda, que o teletrabalho tem sido frequentemente associado ao 

maior engajamento profissional e comprometimento com as organizações (Demerouti et al., 

2014). Isto porque o teletrabalho proporciona autonomia de horários para o funcionário, o 

qual se torna mais disponível e disposto a dedicar horas adicionais para cumprir com suas 

tarefas (Barros & Silva, 2010; Aderaldo, Aderaldo & Lima, 2017). 

 Apesar de vantagens, há desvantagens relatadas pelos teletrabalhadores, como por 

exemplo, a mudança nas relações sociais. Estudos apontam que os teletrabalhadores relatam 

relações mais negativas com seus pares e com seus supervisores, além de uma dificuldade 

da conciliação da vida pessoal com o trabalho (Pruchno, Litchfield & Fried, 2000). Por ser 

comum o monitoramento dos resultados por meio de metas a serem cumpridas em 

determinados períodos, a flexibilidade se mostra como não vantajosa:  a falta de um horário 

fixo para o cumprimento das tarefas se torna um obstáculo para determinar a quantidade de 

horas dedicadas ao trabalho, levando à uma dificuldade de separar a vida profissional da vida 

pessoal do trabalhador. Tal dificuldade compromete momentos em que o trabalhador deveria 

estar desligado do trabalho como, por exemplo, festas de família e viagens de férias 

(Rosenfield & Alves, 2011; Rocha & Amador, 2018). Como resultado, é relatado pelos 

trabalhadores um excesso de trabalho, seja pelo fato de as metas estarem superestimadas em 

relação ao que é cobrado daqueles que trabalham presencialmente, seja pela dificuldade de 

conciliação do trabalho remoto com a vida pessoal e tarefas domiciliares (Barros & Silva, 

2010). Em termos atitudinais, os teletrabalhadores apresentam diminuição do engajamento 

profissional e isolamento em suas carreiras (Gajendran & Harrison, 2007; Masuda, 

Holtschlag & Nicklin, 2017; De Vries, Tummers & Bekkers, 2018).  

Em relação à influência exercida pelo teletrabalho no compromisso organizacional, a 

literatura apresenta divergências (Desrosiers, 2001). A maior parte dos estudos que apontam 

uma relação negativa entre o teletrabalho e o comprometimento argumentam que essa 

redução do comprometimento está atrelada ao isolamento social e à redução do contato do 

trabalhador com os seus pares e com a sua supervisão, prejudicando até a própria “missão” 

da organização(Atkinson, 1985; Widen et al., 1993; Feldman & Gainey, 1997). Em 

contrapartida, Desrosiers (2001) argumenta que há razões “intuitivas” para crer que o 

teletrabalho esteja relacionado ao aumento do comprometimento afetivo, pois trabalhadores 

que voluntariamente entram para o trabalho remoto se sentem mais valorizados por suas 
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organizações por sentirem que elas valorizam suas necessidades pessoais (Desrosiers, 2001). 

Além disso, pesquisas apontaram que a flexibilidade nos horários dos funcionários tornam 

esses mais fortemente ligados às suas organizações (Pierce, 1989). Estudos indicam também 

que os teletrabalhadores apresentam maior motivação para trabalhar no serviço público do 

que os funcionários que não trabalham remotamente (Caillier, 2016). 

Considerando, portanto, que o teletrabalho altera as estruturas sociais e essas são 

importantes fontes de informação e de controle, torna-se importante investigar tais estruturas 

sociais no trabalho, como a relação com a liderança, os fenômenos do trabalho em grupos, 

as atitudes perante o trabalho e a organização e, finalmente, o desempenho no trabalho 

(Morrison, 2002; Arling, 2004).  

 

2.2. LMX, Interdependência de tarefas e Colaboração na equipe de trabalho 

A relação entre os supervisores e subordinados, chamada na literatura de LMX (Leader 

Member Exchange) e estudada inicialmente por Graen (1975) e outros pesquisadores da 

época (Graen & Cashman, 1975; Graen & Schandura, 1987) é tida como um fator 

preponderante para o alcance de metas nas organizações (Erdogan & Enders, 2007; Joo, 

2010). Além disso, os dados da literatura mostram que a LMX de alta qualidade impacta de 

forma positiva diversas variáveis, sejam elas atitudes ou comportamentos (Erdogan & 

Enders, 2007; Chen, Lam & Zhong, 2012; Garg & Dahr, 2014). Estudos mostram que a troca 

líder-subordinado está diretamente relacionada com o desempenho da equipe e que a 

qualidade dessa relação é essencial para uma produtividade elevada (Chen, Lam & Zhong, 

2012; Garg & Dahr, 2001).  

A qualidade da relação com o supervisor, além de gerar bons resultados no trabalho, 

estão relacionadas a variáveis no nível da equipe e em atitudes individuais (Erdogan & 

Enders, 2007; Johnson et al., 2009). Por exemplo, estudos também mostram que a LMX atua 

como antecedente no comprometimento afetivo de trabalhadores (Bakar & Mohamad, 2009) 

e na satisfação no trabalho que, por sua vez, levam ao desempenho dos funcionários 

(Erdogan & Enders, 2007). Adicionalmente, a qualidade da relação com a liderança parece 

influenciar positivamente a comunicação entre os membros de uma equipe, aumentando a 

colaboração entres os membros e melhorando a fluidez quando há interdependência de 

tarefas (Van Der Vegt, Emans & Van De Vliert, 2001; Stewart & Johnson, 2009). Isto porque 

a qualidade de LMX gera uma reciprocidade e aumenta níveis de confiança, abertura entre 

membro e líder do grupo, aumentando a coesão e a confiança dentro do grupo.  

A interdependência de tarefas se refere ao grau no qual os membros da organização 

dependem uns dos outros para a execução de suas tarefas (Allen, Golden & Shockley, 2015; 
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Morgeson & Humphrey, 2006). Empregos que requerem um alto nível de interdependência 

precisam apresentar um alto nível de coordenação e transferência de conhecimentos, o que 

pode se tornar difícil no regime de teletrabalho (Allen, Golden & Shockley, 2015; Morgeson 

& Humphrey, 2006).   

 A interdependência é consequência de diversos fatores como distribuição de 

habilidades e papéis, recursos disponíveis e forma de mensuração do desempenho, 

representa uma característica estrutural das relações existentes entre os membros de uma 

equipe e pode estar presente em maior ou menor grau em cada uma delas (Van Der Vegt, 

Emans & Van De Vliert, 2001). Os membros de uma equipe são considerados 

interdependentes em suas tarefas quando precisam compartilhar materiais, recursos ou 

expertise para alcançar o desempenho almejado (Van Der Vegt, Emans & Van De Vliert, 

2001). O grau de interdependência é diretamente proporcional à complexidade das tarefas, 

exigindo que haja maior assistência de outros membros da equipe para realização de um 

trabalho (Van Der Vegt, Emans & Van De Vliert, 2001). Em um estudo realizado com 24 

equipes de trabalho, foi demonstrado que a interdependência de tarefas foi positivamente 

relacionada à qualidade do trabalho e à satisfação dos membros das equipes, o que é 

extremamente importante para a saúde física e mental dos trabalhadores (Van Der Vegt, 

Emans & Van De Vliert, 2001). Além disso, é possível dizer que LMX leva a 

interdependência de tarefas pois, quando o líder faz baixa diferenciação entre os membros 

da equipe e divide as tarefas de maneira equitativa entre eles, é gerada maior 

interdependência de tarefas na equipe (Chiniara & Bentein, 2018). Para que um grupo com 

alto nível de interdependência de tarefas seja eficaz em seu serviço, deve haver um feedback 

da equipe e da organização sobre o trabalho e a qualidade da transferência de conhecimento 

(Van Der Vegt, Emans & Van De Vliert, 2001). 

Outro ponto importante na melhoria da coesão de grupo e melhora no desempenho da 

equipe é a colaboração, a qual está intimamente ligada à interdependência (Schnaubert & 

Bodemer, 2018; Wu, 2018). A colaboração é uma junção de várias características, como 

altruísmo, cortesia, pacificidade, encorajamento, e é tida como elemento fundamental para 

o trabalho em equipe e seus efeitos (Podsakoff, Ahearne & Mackenzie, 1997; Driskell, Salas 

& Driskell, 2018). Ela possui efeitos significativos tanto sobre a quantidade, quanto sobre a 

qualidade do trabalho realizado (Podsakoff, Ahearne & Mackenzie, 1997).  

Além disso, a colaboração é vista de forma positiva no sentido de fortalecer as redes 

de relacionamento. Sabe-se que os grupos de indivíduos se inserem em estruturais sociais 

maiores, denominadas redes as quais estão diretamente relacionadas ao desempenho desses 

grupos (Wellman & Berkowitz, 1988; Sparrowe et al., 2001). Uma rede é um conjunto de 
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“nós” interligado por laços (Borgatti & Foster, 2003). Aqueles representam as pessoas ou 

organizações e estes são aquilo que os conectam (Borgatti & Foster, 2003). Da mesma forma 

que a posição de um funcionário na rede social está relacionada ao seu desempenho 

individual, a estrutura dessa rede está associada ao desempenho do grupo (Sparrowe et al., 

2001).  Assim, a colaboração em rede é frequentemente associada a maiores níveis de 

comprometimento organizacional e desempenho (Ramayah, 2001; Medina-Muños & 

García-Falcón, 2000; Mohr, 1996). 

Esse resultado positivo pode estar relacionado ao fato de a colaboração diminuir o 

trabalho dos gestores que ficam com mais tempo livre para realização de tarefas mais 

produtivas e melhorar a qualidade do trabalho de funcionários menos experientes os quais 

aprendem “dicas” com os mais experientes (Podsakoff, Ahearne & Mackenzie, 1997). 

Corroborando com essa tese, um estudo realizado no setor de turismo mostrou que a 

colaboração possui um impacto positivo significativo no desempenho (Ramayah, 2011). Por 

isso, é esperado que organizações nas quais o nível de colaboração seja elevado possuam 

melhor coesão de grupo, mais fatores de atratividade e melhor desempenho (Podsakoff, 

Ahearne & Mackenzie, 1997). 

Com base no exposto, propõe-se que: 

 

H1: LMX está positivamente relacionada com a interdependência de tarefas. 

H2: LMX está positivamente relacionada com a colaboração na equipe.  

 

No entanto, no contexto do teletrabalho, como apresentado anteriormente, há maior 

distanciamento social. Assim, é possível que a qualidade da relação com a supervisão 

diminua, uma vez que os teletrabalhadores relatam relações mais negativas com seus pares 

e com seus supervisores (Pruchno, Litchfield & Fried, 2000). Esse distanciamento do 

supervisores e da equipe dificulta a percepção da qualidade de troca do líder com a equipe 

como um todo, criando uma falta de visibilidade acerca da diferenciação nos 

relacionamentos e, por consequência, um ambiente de incertezas com relação à divisão de 

tarefas e à colaboração entre os membros da equipe (Chiniara & Bentein, 2018). Logo, os 

efeitos positivos que LMX possui nas variáveis do grupo e no comprometimento afetivo e 

com o serviço público podem ser enfraquecidas quando um funcionário está em teletrabalho. 

Assim, propõe-se que: 
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H3: O regime de trabalho modera a relação entre LMX e variáveis do grupo, sendo 

que a relação entre LMX e a) interdependência de tarefas e b) colaboração será 

enfraquecida quando o regime é de teletrabalho.   

 

Além das melhorias no nível do grupo, as relações de qualidade também melhoram o 

comprometimento dos trabalhadores (De Vries, Tummers & Bekkers, 2018). 

 

2.3. O comprometimento organizacional 

Como apresentado, a alteração das estruturas sociais quando se está em teletrabalho 

também gera mudanças nas atitudes perante o trabalho, como por exemplo o 

comprometimento organizacional. O comprometimento é uma das atitudes mais estudadas 

no campo do comportamento organizacional, visto que influencia diversos comportamentos 

dentro de uma organização e pode sustentar uma certa vantagem competitiva (Akintayo, 

2010; Aguiar et al., 2014). Em 1991, os pesquisadores Meyer e Allen propuseram um 

modelo multidimensional do comprometimento, no qual foram definidas três categorias 

distintas para classificar o vínculo do funcionário com a organização (Meyer & Allen, 1991). 

A primeira categoria é a afetiva (affective commitment) a qual define o comprometimento 

como a identificação do trabalhador com a organização e o compartilhamento de valores 

com ela (Meyer & Allen, 1991). O affective commitment é o respeito do trabalhador pela sua 

organização e possui efeitos diretos nos resultados do trabalho e na diminuição da 

rotatividade de funcionários nas empresas (Meyer et al., 2002; Powell & Meyer, 2004). A 

segunda categoria é chamada de instrumental ou de continuação (continuance commitment) 

e leva em consideração os custos que a saída da organização traria para o indivíduo. Por fim, 

a terceira categoria é a normativa (normative commitment), a qual está relacionada à adesão 

às normas da organização devido a uma pressão normativa, a qual leva a um sentimento de 

obrigação em seguir na organização (Meyer & Allen, 1991). 

Especificamente no setor público, o comprometimento organizacional está relacionado 

com o compromisso com o serviço público (Kim et al., 2013). Em 1996, foi desenvolvida 

uma medida de motivação no setor público chamada de Public Service Motivation (PSM), 

que consiste em uma predisposição intrínseca do indivíduo para servir principalmente ou 

exclusivamente em instituições públicas (Perry & Wise, 1990). Essa motivação pode se 

subdividir em três categorias distintas: a racional (ações baseadas na maximização da 

utilidade individual), a normativa (ações geradas por esforços para conformar-se às normas) 

e a afetiva (respostas emocionais aos contextos sociais) (Knoke & Wright-Isak, 1982). Perry 

(1996) propôs, então, um estudo de PSM subdividido em quatro dimensões: a atração de 
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políticas públicas, o compromisso com o interesse público/dever cívico/ valores públicos, a 

compaixão e o sacrifício próprio (Perry, 1996). Tais dimensões foram relacionadas à relação 

dos trabalhadores com sua organização, como essas relações são estabelecidas e como 

influenciam o comportamento, o bem-estar e as contribuições para a eficácia organizacional 

dos trabalhadores (Camilleri, 2007). Estudos apontam que a PSM está correlacionada a 

diferentes fatores como a percepção de suporte organizacional e qualidade da troca entre 

líderes e liderados, comprometimento e desempenho (Perry & Wise, 1990; Camilleri, 2007, 

Kim et al., 2013). 

Alguns estudos indicam, ainda, que a colaboração e a interdependência de tarefas 

parecem estar relacionadas com o aumento do comprometimento organizacional (Sparrowe 

et al., 2001; Allen, Golden & Shockley, 2015; De Vries, Tummers & Bekkers, 2018).  Com 

relação à interdependência de tarefas, quanto maior a interdependência, mais forte é a relação 

do comprometimento organizacional com o desempenho (Aube & Rousseau, 2005). A 

interdependência de tarefas pode influenciar positivamente em comportamentos 

colaborativos e no compromisso dos trabalhadores com seus pares (Matsui, Kakuyama & 

Onglatco, 1987; Hsu, 2017). Empiricamente, foi demonstrada uma relação positiva entre 

interdependência de tarefas e comprometimento da equipe (Van Der Vegt, Emans & Van De 

Vliert, 2001).  

A colaboração, por sua vez, possui importante papel no comprometimento 

organizacional dos trabalhadores, uma vez que funcionários mais colaborativos tendem a 

apresentar níveis mais altos de satisfação e comprometimento organizacional (Ghitulescu, 

2018). A rede colaborativa cria um ambiente favorável para troca de conhecimentos e 

resolução de conflitos, estado positivamente relacionada ao compromisso dos funcionários 

com suas organizações (Ramayah, 2001).  

Logo, propõe-se que: 

 

H4: A interdependência de tarefas está positivamente relacionada ao a) 

comprometimento afetivo e b) comprometimento com o serviço público dos servidores. 

H5: A colaboração entre membros está positivamente relacionada ao a) 

comprometimento afetivo e b) comprometimento com o serviço público dos servidores. 

 

Além dos efeitos de tais variáveis de relação entre membros do grupo, a própria 

relação com o supervisor também afeta o comprometimento. De fato, estudos apontam que  

uma LMX de alta qualidade está relacionada com o comprometimento afetivo, pois recebem 

atribuições de trabalho mais desafiadoras e desejáveis, recebem apoio e atenção do líder e 
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são incentivados a trabalhar em estreita colaboração com seus colegas de trabalho como 

forma de retribui-lo, aumentando comportamentos positivos e o comprometimento desses 

trabalhadores (Graen & Uhl-Bien, 1995; Stringer, 2006). Adicionalmente, trabalhadores que 

desfrutam de um LMX de alta qualidade tendem a oferecer maior nível de comprometimento 

com as metas da organização (Scandura & Graen, 1984; Dienesch & Liden, 1986). 

Assim, considerando a relação positiva de LMX com interdependência de tarefas e 

colaboração e a relação entre LMX e comprometimento propõe-se que: 

 

H6: A relação entre LMX e comprometimento afetivo será mediada pela 

interdependência de tarefa e colaboração.  

H7: A relação entre LMX e comprometimento com o serviço público dos servidores 

será mediada pela interdependência de tarefa e colaboração.  

 

2.4. Redes de relacionamento 

Finalmente, considerando as modificações sociais impostas pelo teletrabalho, cabe 

ressaltar a importância que as redes exercem nesse contexto e sua relação com as variáveis 

exploradas no presente estudo. Estudos que se baseiam na teoria de redes vêm aumentando 

de forma expressiva e exponencial desde o ano de 1970, considerando a formação de redes 

um fenômeno que afeta toda a sociedade (Borgatti & Foster, 2003).  

A teoria de redes se baseia em três conceitos principais, o conteúdo transacional, a 

natureza das ligações e as características estruturais (Tichy  et al., 1979). O conteúdo 

transacional diz respeito ao que é trocado pelas pessoas (troca de afeto, de influência ou 

poder, de informações e de bens ou serviços entre colegas de trabalho) (Tichy  et al., 1979). 

A natureza das ligações é a propriedade que se refere à força e à natureza qualitativa das 

relações entre dois objetos sociais e essas ligações podem ser caracterizadas conforme 

intensidade, reciprocidade, clareza das expectativas e multiplexidade (as diferentes funções 

de cada trabalhador dentro da organização)(Tichy  et al., 1979). Por fim, as características 

estruturais são o padrão geral de relacionamentos entre os atores do sistema, como o 

agrupamento, a densidade da rede e a existência de nós especiais dentro dessa rede, e podem 

ser divididas em quatro níveis: rede externa (avalia a forma que a rede local se encontra 

relacionada a domínios externos), rede interna total (avalia todo o conjunto de atores que 

compõem a rede e a forma como estão ligados), clusters dentro da rede (os clusters são áreas 

dentro da rede em que os atores estão mais ligados uns aos outros em comparação ao todo), 

e indivíduos com nós especiais dentro da rede (são os indivíduos que podem ser um elo entre 
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uma unidade focal e outras áreas da organização ou áreas externas e são também os 

indivíduos isolados dentro da rede) (Tichy  et al., 1979). 

No que tange ao direcionamento das redes, tanto a interdependência de tarefas (já 

mencionada acima), quanto a colaboração são variáveis determinantes da sua estrutura. A 

colaboração se relaciona com a intensidade do trabalho em conjunto de uma equipe e pode 

ser avaliada a partir de quatro subescalas: parceria, cooperação, coordenação e tomada de 

decisão compartilhada (Orchard et al., 2012).  

Os resultados dos estudos relacionados à densidade de rede se mostram ambíguos e 

não há consenso se há uma relação positiva (Reagans & Zuckerman, 2001) ou negativa (Oh, 

Chung & Labianca, 2004; Chidambaram & Tung, 2005) entre a densidade da rede e o 

desempenho da equipe. Ademais, para grandes equipes com tarefas complexas, foi 

encontrada uma associação negativa entre a densidade da rede e a performance. De acordo 

com um estudo realizado no ano de 2016, que estudou o impacto da densidade em diferentes 

tipos de ligações, as redes afetivas são distintas das redes instrumentais e pode-se notar uma 

relação positiva entre a densidade das redes instrumentais e o desempenho, porém o 

contrário ocorre com as redes afetivas (Alves, 2016). O conteúdo dos relacionamentos pode 

influenciar o desempenho de forma direta e, além disso, conceitos da teoria das redes sociais 

são utilizados nos estudos sobre desempenho no trabalho (Mehra et al., 2006; Hoppe & 

Reinelt, 2010). Nesse sentido, este estudo adota a premissa de que a densidade de uma rede 

social pode ser entendida a partir do número de contatos sociais e frequência de interação 

entre eles, determinando um nível de interação social. 

Com base no exposto sobre o contexto do teletrabalho e das redes sociais, propõe-se 

que o regime de trabalho e o nível de interação social possuem efeito moderador na relação 

entre variáveis do grupo e comprometimento organizacional, sendo que: 

 

H8: A relação entre variáveis do grupo e comprometimento será enfraquecida quando 

o regime é de teletrabalho.  

H9: A relação entre variáveis do grupo e comprometimento será fortalecida quando 

o nível de interação social do servidor é densa. 

 

 A figura 1 apresenta o modelo proposto neste estudo. 
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Figura 1. Modelo de estudo. 
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3. METODOLOGIA 

 

Na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o teletrabalho foi implementado no ano 

de 2017, com a Portaria nº 2.170, de 25 de novembro de 2016, inicialmente na Gerência-

Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos como projeto piloto (BRASIL, 2016). Os 

problemas relativos ao teletrabalho começaram a surgir no ano de 2018, no qual a maior 

parte dos servidores dessa área se encontravam em regime de teletrabalho. Na prática, notou-

se uma diminuição do engajamento profissional e da interação entre os servidores. Diante 

dessa situação, faz-se necessário buscar mecanismos para que o teletrabalho atinja os fins 

desejados (melhora no desempenho e produtividade), diminuindo seus impactos negativos.  

Dessa forma, este estudo possui caráter longitudinal e proporciona um diagnóstico 

situacional sobre as redes de relacionamento entre os servidores da ANVISA e mensura o 

seu impacto sobre eles. Assim, outras entidades e órgãos da administração pública podem 

utilizar a experiência para melhoria da qualidade de vida de seus servidores bem como do 

desempenho da organização, uma vez que o fenômeno de redes atinge todas as organizações 

em maior ou menor grau.  

 

3.1. Participantes e procedimentos 

A pesquisa foi conduzida no âmbito da ANVISA, autarquia especial vinculada ao 

Ministério da Saúde, com sede em Brasília. A execução da pesquisa, seus procedimentos 

operacionais e a garantia do sigilo da identidade dos respondentes seguiram os protocolos 

de ética em pesquisa (apêndice A). Os participantes da pesquisa foram os servidores públicos 

federais lotados na Agência, seja em regime de teletrabalho, dispensa de assiduidade ou 

controle por meio de sistema de ponto eletrônico. 

Os dados foram coletados em duas etapas distintas. A primeira etapa foi realizada uma 

pesquisa de redes sociais entre os servidores lotados na Gerência-Geral de Medicamentos e 

Produtos Biológicos (GGMED) da ANVISA. O survey foi desenvolvido e distribuído pela 

ferramenta Qualtrics, com o objetivo de mapear as redes de relacionamento pessoal e 

profissional dos profissionais em teletrabalho ou com dispensa de controle de assiduidade e 

seus efeitos na relação entre interdependência de tarefa, colaboração e comprometimento 

(com a ANVISA e com o serviço Público). Tal etapa não atingiu um percentual suficiente 

de respostas por equipe, inviabilizando a análise das redes.  

A segunda etapa, conduzida 2 meses após a primeira, foi realizada com todos os 

servidores em atividade da agência, totalizando um universo de 267 respondentes, sem 

considerar o vínculo de trabalho com a agência. Um survey foi desenvolvido e distribuído 
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pela ferramenta Qualtrics, com o objetivo de coletar informações sobre qualidade da relação 

com o supervisor (LMX), interdependência de tarefa, colaboração e comprometimento (com 

a ANVISA e com o serviço Público), bem como sobre o regime de trabalho e sobre o nível 

de interação social percebida pelo servidor (apêndice B).  

Em ambas as etapas, os respondentes receberam uma mensagem de correio eletrônico, 

com um breve relato, convidando-o a participar pesquisa. O link da pesquisa estava 

disponível no corpo da mensagem e, ao ser acionado, direcionava o respondente ao Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Após a leitura do termo, os participantes 

eram convidados a indicar em que medida concordavam com questões relacionadas aos 

comportamentos no ambiente de trabalho associados a colaboração na equipe e grau de 

interdependência de tarefas. Em seguida indicavam a percepção sobre a qualidade da relação 

com a supervisão direta (LMX). Após tais questões, os participantes responderam questões 

referentes às atitudes no ambiente de trabalho, mais especificamente ao nível de 

comprometimento afetivo com a organização e com o trabalho no serviço público, de 

maneira geral. Finalmente, indicavam a percepção do nível de suas interações sociais, 

medida em termos de quantidade de contatos /trocas diárias com outros funcionários da 

Agência e frequência de interação.  

O término desta etapa registrou 244 respondentes válidos. Destes, 59% são do gênero 

masculino, com idade média de 42,5 anos (DP = 10,6). Do total da amostra, 30% está em 

regime de teletrabalho ou com dispensa de controle de assiduidade.  

 

3.2. Instrumentos de medida 

Interdependência de Tarefas. A escala utilizada para avaliar a interdependência de 

tarefas foi a proposta Van Der Vegt, Emans e Van de Vliert (2001), composta por 5 itens. 

Foi aplicada uma escala Likert de 7 pontos, em que 1 = “discordo totalmente” e 7 = 

“concordo totalmente”. Exemplos de itens são: “Eu preciso obter informações e diretrizes 

de outras pessoas do departamento para que possa realizar meu trabalho” e “Eu tenho que 

trabalhar junto com outras pessoas para realizar meu trabalho de forma apropriada”. A 

confiabilidade da medida foi de α = 0,75. 

Colaboração. A colaboração foi avaliada de acordo com a escala proposta por 

Podsakoff, Ahearne e Mackenzie (1997), composta por 6 itens. Os itens foram adaptados 

para o contexto da ANVISA e avaliados segundo uma escala Likert de 7 pontos, em que 1 = 

“discordo totalmente” e 7 = “concordo totalmente”. Exemplos de itens são: “Os servidores 

da minha área estão sempre dispostos a compartilhar sua expertise com aqueles que 
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precisam” e “Na minha área, os servidores estão sempre dispostos a ajudar aqueles que estão 

enfrentando problemas no trabalho”. A confiabilidade da medida foi de α = 0,91. 

Percepção de Qualidade da Relação com o Supervisor (LMX). A LMX foi avaliada 

segundo a escala proposta por Scandura e Graen (1984). Os 7 itens do LMX-7 foram 

adaptados para serem avaliados em uma mesma escala Likert 7 pontos, em que 1 = “discordo 

totalmente” e 7 = “concordo totalmente”. Exemplos de itens são: “Eu sempre sei o quanto 

meu supervisor está satisfeito com o que eu faço” e “Penso que tenho uma boa relação de 

trabalho com o meu supervisor imediato”. A confiabilidade da medida foi de α = 0,92. 

Comprometimento Afetivo. Foram utilizados os 6 itens da subescala de 

comprometimento afetivo de Coyle-Shapiro & Kessler (2003) adaptado de Meyer & Allen 

(1984). Os itens foram adequados para o contexto da ANVISA, como por exemplo: “Tenho 

orgulho de dizer às pessoas que trabalho na ANVISA” e “Sinto que faço parte da ANVISA”. 

As afirmativas foram avaliadas pelos servidores na escala Likert de 1 a 7, em que 1 = 

“discordo totalmente” e 7 = “concordo totalmente”. A confiabilidade da medida foi de α = 

0,90. 

Comprometimento com o Serviço Público. Foram utilizados 3 itens para mensurar as 

quatro dimensões da escala proposta por Perry (1996), que reflete os valores apontados pela 

teoria PSM como valores primordiais de indução de ação para o serviço público, 

desenvolvida e validada por Kim et al. (2013). A dimensão de PSM avaliada nesse estudo 

foi a do compromisso com o interesse público/dever cívico/ valores públicos (Perry, 1996). 

Exemplos de itens são: “Penso que o meu trabalho na ANVISA é o de servir ao interesse 

público, mais do que ajudar apenas a um único indivíduo isoladamente” e “Penso que o meu 

trabalho como funcionário(a) público(a) é o de fazer o melhor para a sociedade, mesmo que 

prejudique meus próprios interesses”. As assertivas foram avaliadas pelos servidores na 

escala Likert de 1 a 7, em que 1 = “discordo totalmente” e 7 = “concordo totalmente”. A 

confiabilidade da medida foi de α = 0,78. 

Nível de interação social. Para estimar o nível de interação social percebido, foram 

utilizadas 2 perguntas sobre os relacionamentos do funcionário no ambiente de trabalho, 

como a média diária de pessoas com a qual mantém contato durante o período de trabalho e 

a frequência de interação média com tais pessoas. 

Regime de trabalho. Os trabalhadores foram solicitados a indicar o regime de trabalho 

entre: Regime de teletrabalho, Controle de Assiduidade, Dispensa de Controle, Outro 

Controle. Para fins de análise, foi definida uma variável categórica, onde 1 = Controle de 

Assiduidade  e 2 = Regime de Teletrabalho e Dispensa de Controle. 

Variáveis de Controle. Gênero e idade foram as variáveis adotadas como controle. 
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4. RESULTADOS 

 

No presente estudo, optou-se em adotar as premissas do PLS-SEM como método 

estatístico, uma vez que é uma abordagem para modelagem de equações estruturais que 

envolve a análise simultânea de múltiplas variáveis, sem suposições sobre a distribuição dos 

dados (Vinzi et al., 2010). O PLS-SEM é uma boa alternativa para modelos com múltiplos 

moderadores, além de sua capacidade para lidar com a limitação de dados com relação à 

quantidade de itens mensurados (Wong, 2013). As análises foram conduzidas utilizando o 

software WarpPLS, uma ferramenta estatística que compreende vários índices de qualidade 

e ajuste do modelo (Kock, 2015). Ainda, o software calcula os valores indiretos de múltiplos 

mediadores e moderadores de uma só vez, apresentando os efeitos no modelo completo.  

Os resultados gerais do modelo apontam que todas as cargas fatoriais, normalizadas, 

foram acima de 0,60. Com relação aos valores de composite reliability (CR) e Average 

Variance Extracted (AVE) das medidas, nossos resultados mostraram valores aceitáveis 

para ambos, com CR acima de 0,84 e AVE maior que 0,50. Com relação à validade 

discriminante, a raiz quadrada do AVE para cada variável foi maior que as correlações entre 

a variável e todas as outras variáveis latentes, demonstrando que todas as variáveis do 

modelo atual possuem validade discriminante adequada (Fornell & Larcker, 1981). A Tabela 

1 apresenta a estatística descritiva das variáveis desta pesquisa, além do CR e alfas de 

Cronbach. 

Como apresentado na Tabela 1, a interdependência de tarefa está positivamente 

relacionada com o comprometimento afetivo (r = 0,17, p < 0,05), bem como com o 

comprometimento com o serviço público (r = 0,14, p < 0,05). Também apresentou correlação 

positiva e significante com LMX (r = 0,26, p < 0,01) e rede social (r = 0,16, p < 0,05). A 

colaboração, por sua vez, está positivamente relacionada com o comprometimento afetivo (r 

= 0,34, p < 0,01) e LMX (r = 0,45, p < 0,01). Tais resultados são evidências preliminares de 

suporte para as relações evidenciadas no modelo proposto.  

 

Ajuste do Modelo - Model fit 

Considerando os parâmetros de qualidade do ajuste do modelo de mensuração, o teste 

com a amostra do estudo se mostrou estatisticamente aceitável, conforme apresentado na 

tabela 2. Segundo Kock (2015), o modelo se ajustou bem aos dados, pois os resultados 

revelaram que os valores de p para average path coefficient foram de 0,13 e o R² médio de 

0,14, ambos significativos no nível p < 0,001. Além disso, seguindo as recomendações de 

Hair et al. (2014), a análise apresentou um VIF (average variance inflation factor) médio de 
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1,30  inferior ao valor aceitável de 3,3. Nesse sentido, não houve evidência estatisticamente 

significativa de colinearidade entre as variáveis latentes. Os demais índices de ajuste do 

modelo atenderam plenamente aos valores considerados adequados.
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Tabela 1  

Estatística Descritiva e Correlações entre as Variáveis do Estudo 
a 

Variáveis M SD CR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Idade 42,49 10,59 - -         

2. Gênerob 1,41 0,51 - 0,10 -        

3. LMX 5,27 1,37 0,93 -0,06 0,03 0,82       

4. Interdependência 5,01 1,33 0,84 -0,03 0,06 0,21** 0,72      

5. Colaboração 4,80 1,50 0,93 -0,05 -0,02 0,45*** 0,32** 0,83     

6. Comp. Afetivo 5,31 1,38 0,92 0,20** -0,09 0,26*** 0,17** 0,34** 0,81    

7. Comp. Serviço Público 6,36 0,80 0,86 0,22*** -0,08 0,11 0,14* 0,09 0,47** 0,78   

8. Regime de Trabalhoc 1,70 0,50 - -0,23*** -0,16* 0,11 -0,12 0,04 0,08 -0,01 -  

9. Rede Sociald 3,11 0,93 - 0,02 -0,03* 0,16* 0,28*** 0,20** 0,12 0,20 0,03 - 

a N=267. Raiz Quadrada do AVE mostrados na diagonal. 

b Gênero dos subordinados: 1 = Feminino; 2 = Masculino. 

c Regime de Trabalho: 1= Controle de ponto  e 2 = Teletrabalho e Dispensa de controle de assiduidade 

d rede social: Medido de 1 a 5 em função da quantidade de contatos e da frequência de interação social. 

* p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01; ***p ≤ 0,001.



31 
 

 

 

Tabela 2  

Avaliação geral do ajuste do modelo 

Medida Valor Valor-p/valor de corte 

Average path coefficient (APC) 0,136 p<0.01 

Average R-squared (ARS) 0,151 p<0.01 

Average adjusted R-squared (AARS) 0,134 p<0.01 

Average block VIF (AVIF) 1,298 aceitável se ≤ 5, ideal ≤ 3.3 

Average full collinearity VIF (AFVIF) 1,381 aceitável se ≤ 5, ideal ≤ 3.3 

Tenenhaus GoF (GoF) 0,362 Md. ≥ 0.25, Gde.  ≥ 0.36 

Sympson’s paradox ratio (SPR) 0,900 aceitável se ≥ 0.7, ideal = 1 

R-squared contribution ratio (RSCR) 0,963 aceitável se ≥ 0.9, ideal = 1 

Statistical suppression ratio (SSR) 0,900 aceitável se ≥ 0.7 

Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR) 0,825 aceitável se ≥ 0.7 

 

Teste de Hipóteses 

 As primeiras hipóteses propostas pelo modelo buscavam testar a influência positiva 

da qualidade da relação de troca com o supervisor (LMX) com a interdependência de tarefas 

e a colaboração, além do papel moderador do regime de teletrabalho nestas relações. Os 

resultados mostram que LMX está positivamente relacionada a interdependência (β = 0,141, 

p < 0,05), assim como com a colaboração (β = 0,458, p < 0,001), suportando H1 e H2. Com 

relação ao efeito moderador do regime, os resultados apontam para o efeito na relação entre 

LMX e interdependência (β = - 0,129, p < 0,05), mas não entre LMX e colaboração (β = 

0,018, ns). Isto é, a relação entre LMX e interdependência é mais forte para os servidores 

que não estão em teletrabalho. Tais achados suportam apenas H3a.  

As hipóteses H4 e H5 previam as relações entre interdependência de tarefas com 

ambos os comprometimentos (H4a e H4b) e as relações entre colaboração e 

comprometimentos (H5a e H5b). Com relação à H4, os resultados apontam que a 

interdependência está positivamente relacionada com ambos os comprometimentos, tanto o 

afetivo (β = 0,109, p < 0,05), quanto com o serviço público (β = 0,161, p < 0,01). Tais 

resultados permitem suportar H4a e H4b. A colaboração, por sua vez, exerceu efeito positivo 

e significante apenas no comprometimento afetivo (β = 0,270, p < 0,001), mas não no 

comprometimento com o serviço público (β = 0,080, ns). Assim, só foi possível suportar 

H5a. 
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Com relação às hipóteses H6 e H7, estas previam os efeitos de mediação de 

interdependência da tarefa e de colaboração na relação entre LMX e comprometimento 

afetivo (H6) e comprometimento com o serviço público (H7). Os resultados apontam para 

um efeito indireto positivo de LMX no comprometimento afetivo via mediadores (β = 0,139, 

p < 0,05), mas não com o serviço público (β = 0,059, ns). Logo, os resultados permitem 

suportar H6. 

Com relação aos efeitos de moderação, a H8 previa a moderação do regime de 

trabalho na relação entre interdependência de tarefas e os comprometimentos, bem como na 

relação entre colaboração e comprometimento. Os resultados apontam que há apenas um 

efeito moderador do regime de trabalho, que é na relação entre colaboração e 

comprometimento com o serviço público (β = -0,135, p < 0,05). Isto é, considerando que 

não há tal relação direta, como visto em H5b, a relação entre colaboração e 

comprometimento com o serviço público parece só ocorrer quando os servidores não estão 

em teletrabalho. Assim, suportamos parcialmente H8. Já com relação ao efeito moderador 

da rede social, como proposto por H9, os resultados apontam para um efeito significante na 

relação entre interdependência de tarefa e comprometimento com o serviço público (β = -

0,111, p < 0,05). Isto é, a relação entre interdependência de tarefa e comprometimento com 

o serviço público é enfraquecida quando o servidor possui uma rede social mais densa. Com 

base em tais resultados, não é possível suportar H9. 

A Figura 2 apresenta os resultados obtidos. 

 

 

Figura 2. Resultados da PLS-SEM. 
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5. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo teve por objetivo entender como o comprometimento afetivo e o 

comprometimento com o serviço público seriam afetados por diferentes fatores. O modelo 

proposto sugeria que a colaboração e a interdependência de tarefas exerceriam um papel 

direto e positivo nesse comprometimento ao mesmo tempo que o nível de interação social e 

o regime de desempenhariam um papel moderador nessa relação. Ele propunha, ainda, que 

o nível de interação social desses servidores tanto no nível profissional, quanto no nível 

pessoal, atuaria como facilitador fortalecedor na relação entre os fatores de grupo e o 

comprometimento. 

De acordo com os resultados, na Anvisa, a LMX atua como antecedente das variáveis 

de colaboração e de interdependência de tarefas e a relação entre LMX e o comprometimento 

afetivo é mediada pela interdependência de tarefas e colaboração, como proposto por alguns 

autores (Bakar & Mohamad, 2009; Erdogan & Enders, 2007). Dessa forma, um fator 

determinante para que a equipe de trabalhadores atue de maneira colaborativa e 

interdependente é a existência de uma relação de qualidade entre líderes e liderados. O líder 

atua como instrumento de fomento do trabalho em equipe, gerando colaboração e 

interdependência de tarefas. Isso influencia no comprometimento afetivo desses servidores, 

o que, por sua vez, leva a um incremento na produtividade (Akintayo, 2010; Aguiar et al., 

2014).  

Nesse sentido, o comprometimento afetivo dos servidores é determinado pela LMX, 

pela colaboração e pela interdependência de tarefas. Dessa forma, para que haja um 

comprometimento efetivo com a organização, é importante haver uma relação de alta 

qualidade com o líder, seguindo o mesmo princípio das organizações privadas (Chen, Lam 

& Zhong, 2012; Garg & Dahr, 2001). O mesmo não ocorre para o comprometimento com o 

serviço público, pois o efeito indireto de LMX sobre o comprometimento com o serviço 

público é baixo e desaparece quando existe colaboração e interdependência de tarefas, que 

são os fatores que de fato vão influenciar nesse comprometimento. Esse comprometimento 

com o serviço público depende, de certa forma, da existência de uma grande 

interdependência de tarefas,e, embora seja reforçado por questões como a qualidade da 

relação com o supervisor, é explicado muito mais por fatores intrínsecos do trabalhador. 

A respeito das variáveis de interdependência de tarefas e colaboração, foi possível 

perceber que a interdependência de tarefas influencia tanto o comprometimento afetivo, 

quanto o comprometimento com o serviço público. Contudo, a colaboração influencia 
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positivamente o comprometimento afetivo, não tendo efeito estatisticamente significante no 

comprometimento com o serviço público. Esse resultado é interessante para a literatura, 

considerando que a maior parte dos estudos é voltada para o setor privado. Os resultados vão 

ao encontro de diversos estudos sobre a interdependência de tarefas no setor privado (Matsui, 

Kakuyama & Onglatco, 1987; Hsu, 2017), os quais também sugerem que equipes com alto 

nível de interdependência de tarefas apresentam mais satisfação e motivação para o trabalho 

e também sobre a influência da colaboração no comprometimento de trabalhadores 

(Ramayah, 2001; Medina-Muños & García-Falcón, 2000; Mohr, 1996). Dessa forma, para 

haver um alto comprometimento organizacional, é importante ter presentes tanto a 

interdependência de tarefas quanto a colaboração. O mesmo não pode ser afirmado para o 

aumento do comprometimento com o serviço público.  

Já sobre a moderação relativa ao regime de trabalho, os resultados demonstraram que 

esse não possui qualquer efeito moderador na relação interdependência de tarefas e 

comprometimento (com a Anvisa ou com o serviço público). Contudo, foi verificado 

moderador negativo do regime de trabalho na relação entre colaboração e comprometimento 

com o serviço público e existe também um efeito moderador negativo do regime de trabalho 

na relação entre LMX e interdependência de tarefas. Além disso, a relação entre a 

colaboração e o comprometimento com o serviço público somente ocorre quando os 

servidores não estão em teletrabalho. Pesquisas recentes apontam que a diminuição do 

comprometimento organizacional de funcionários em teletrabalho está relacionada ao 

isolamento físico e psicológico, porém sugerem que o compromisso afetivo desses 

trabalhadores pode ser preservado caso as conexões emocionais entre os trabalhadores sejam 

cultivadas (Wang et al., 2020). Assim, o resultado encontrado no presente estudo está 

provavelmente relacionado a essas questões de isolamento. 

Por fim, com relação ao nível de interação social dos servidores, os resultados 

demonstraram que essa enfraquece a relação entre interdependência de tarefas e 

comprometimento com o serviço público. Não foram encontrados efeitos moderadores do 

nível de interação social na relação entre a colaboração e os comprometimentos ou na relação 

entre interdependência de tarefas e o comprometimento afetivo dos servidores. Esse achado 

está em certa contraposição a alguns estudos sobre os impactos das redes sociais no 

comprometimento (Reagans & Zuckerman, 2001).  
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6. LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

O presente estudo contribui de forma importante tanto para a literatura sobre 

comprometimento no serviço público, quanto para os estudos sobre LMX, interdependência 

de tarefas e colaboração. Todavia, houve limitações importantes que devem ser levadas em 

consideração. 

De uma forma geral, alguns vieses podem ocorrer com o uso de medidas de autorrelato, 

mas que não invalidam o estudo. Em primeiro lugar, ao se coletar dados sobre diversas 

variáveis simultaneamente a partir dos mesmos participantes, há um aumento na 

probabilidade de ocorrência da variância do método comum (Chang, Van Witteloostuijn, & 

Eden, 2010). Em segundo lugar, existe a questão da desejabilidade social, que pode ser 

observada quando um indivíduo responde as questões formuladas de forma a tentar causar 

uma impressão socialmente favorável (Paulhus, 1991). Para minimizar o viés, o survey foi 

realizado de forma individual e anônima. 

Além disso, uma outra limitação foi a forma como as redes foram mensuradas, pois o 

nível de interação social entre os respondentes foi medido pela sua própria percepção e não 

foram utilizadas as medidas específicas de redes em si. Dessa forma, em estudos futuros, 

sugere-se que essas mesmas relações avaliadas neste estudo sejam analisadas a partir da 

perspectiva de redes. 

Por fim, não houve número de respondentes estatisticamente relevante na primeira 

coleta de dados, sendo necessária uma segunda coleta por meio da qual foi possível realizar 

uma mensuração do nível de interação social dos servidores. Por essa razão, não foi possível 

a realização da análise dessa primeira amostra. Assim, não foram obtidos resultados na 

primeira coleta. 
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7. CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados apresentados e da discussão realizada, pode-se concluir que a 

relação entre os servidores da ANVISA encontra-se fortemente arraigada nos valores ligados 

à liderança e à interação com outros colegas de trabalho e que essa interação explica o 

comprometimento dos servidores, não apenas com a Anvisa, mas com o serviço público. 

Isso mostra que iniciativas para integrar melhor a equipe, as quais muitas vezes possuem um 

baixo custo, podem trazer bons resultados para a organização. Verifica-se também que o 

teletrabalho pode ser utilizado como estratégia pelos gestores dos órgãos e entidades 

públicas para o aumento da produtividade, mas é necessário ter atenção com os impactos 

gerados por esse regime de trabalho no comprometimento desses trabalhadores. 

Além disso, apesar das limitações encontradas para a produção dos resultados na 

primeira coleta de dados, os resultados obtidos com a segunda coleta permitiram mapear a 

rede de relacionamento formada entre os servidores da Anvisa e verificar os efeitos exercidos 

pelo regime de trabalho, pelo nível de interação social, pela LMX, pela colaboração e pela 

interdependência de tarefas no comprometimento dos servidores. Esses resultados são 

importantes para o desenho de estratégias de gestão na Agência e no serviço público como 

um todo. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) participante,  

Você está participando de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) sobre o 

impacto do teletrabalho nas redes sociais da Gerência Geral de Medicamentos e Produtos 

Biológicos. Para isso, você deverá responder as questões a seguir considerando suas 

atividades no trabalho e as relações com os membros de sua equipe e com o seu supervisor. 

Não existe resposta certa ou errada e suas respostas serão tratadas de forma anônima e 

confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do 

estudo. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e serão analisados de 

maneira agregada.  

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a responder 

qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar o seu consentimento. Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo em sua relação com os pesquisadores, com a FGV, ou com qualquer outra 

instituição relacionada a esta pesquisa.  

Não se espera riscos nem custos de qualquer natureza relacionados à sua participação. Os 

procedimentos dessa pesquisa estão de acordo com as normas éticas e científicas 

estabelecidas pela FGV.  

O preenchimento leva em torno de 10 a 15 minutos e a pesquisa está dividida em três páginas.  

 

Ao responder esse questionário você declara que concorda com os termos acima 

citados.  

 

Desde já agradecemos a sua participação.  

Juliana Mansur e Raquel Pereira Guimarães  

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas – EBAPE/FGV  

  

Caso você tenha dificuldade ou dúvidas em relação à pesquisa, você pode entrar em contato 

com os pesquisadores responsáveis: Fundação Getúlio Vargas – Praia de Botafogo, 190. Rio 

de Janeiro – RJ, 5ª Andar. E-mail: Juliana -   juliana.kopp@fgv.br, Raquel – 

raquel.pereira@anvisa.gov.br 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO ENCAMINHADO AOS SERVIDORES EM 

EXERCÍCIO DA ANVISA 

 

Pense na sua equipe de trabalho e nas pessoas com as quais interage no dia a dia. A seguir 

são apresentadas afirmativas referentes à relação que possui com as pessoas da sua área. Para 

cada item apresentado, indique em que medida você concorda que ele reflete a sua realidade. 

Utilize a escala 1 = Discordo totalmente até 7 = Concordo totalmente. 

 

1- Os funcionários da minha área ajudam uns aos outros se alguém está atrasado 

com as demandas do trabalho. 

2- Eu tenho que trabalhar junto com outras pessoas para realizar meu trabalho 

de forma apropriada. 

3- Na minha área, os funcionários oferecem ajuda àqueles que estão com uma 

demanda de trabalho muito alta. 

4- Na minha área, há pessoas que encorajam aquelas que estão “para baixo”.  

5- Eu preciso obter informações e diretrizes de outras pessoas da minha área para 

que possa realizar meu trabalho. 

6- Na minha área, os funcionários tentam ser conciliadores quando há algum 

desacordo. 

7- Na minha área, as pessoas estão sempre dispostas a ajudar aquelas que estão 

enfrentando problemas no trabalho. 

8- Eu dependo de outras pessoas da minha área para completar meu trabalho. 

9- Os funcionários da minha área estão sempre dispostos a compartilhar sua 

expertise com aqueles que precisam. 

10- Para que possam completar seus trabalhos, outras pessoas da área precisam 

obter informações e diretrizes de mim. 

11- Meu trabalho é de uma pessoa só; Eu raramente tenho que dividir ou trabalhar 

com outras pessoas. 

 

A próxima etapa é pensar sobre o seu(sua) chefe direto / supervisor. 

A seguir são apresentadas afirmativas referentes à relação que possui com o seu (sua) 

chefe e com a ANVISA. Para cada item apresentado, indique em que medida você 

concorda que ele reflete a sua realidade. Utilize a escala 1 = Discordo totalmente até 7 = 

Concordo totalmente. 
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1- Penso que o meu supervisor imediato compreende os meus problemas e 

necessidades. 

2- Penso que o meu supervisor pessoalmente usaria o seu poder para me ajudar a 

resolver um problema meu no trabalho. 

3- Eu sempre sei o quanto meu supervisor está satisfeito com o que eu faço. 

4- Penso que o meu supervisor imediato ‘me salvaria’ de uma dificuldade quando 

eu precisasse. 

5- Penso que o meu supervisor imediato reconhece o meu potencial. 

6- Penso que tenho uma boa relação de trabalho com o meu supervisor imediato. 

7- Eu defenderia e justificaria as decisões do meu supervisor imediato se ele não 

estivesse presente para fazê-lo. 

 

Agora, pense em você mesmo(a) no ambiente de trabalho e as atividades que realiza na 

ANVISA. A seguir são apresentadas afirmativas referentes à relação que possui com o seu 

trabalho, com a ANVISA e com o Serviço Público em geral. Para cada item apresentado, 

indique em que medida você concorda que ele reflete a sua realidade. Utilize a escala 1 = 

Discordo totalmente até 7 = Concordo totalmente. 

 

1- Tenho orgulho de dizer às pessoas que trabalho na ANVISA. 

2- Para mim, é importante que o meu trabalho na ANVISA contribua para o bem 

comum da sociedade. 

3- No trabalho, gosto de sentir que me esforço não apenas por mim mesmo(a), mas 

pela ANVISA também. 

4- Sinto um forte senso de pertencimento à ANVISA. 

5- É muito importante para mim que a ANVISA preste um serviço significativo 

para a sociedade. 

6- Sinto que faço parte da ANVISA. 

7- Saber que o meu trabalho contribui para a efetividade da ANVISA me faz feliz. 

8- Penso que o meu trabalho na ANVISA é o de servir o interesse público, mais do 

que ajudar apenas a um único indivíduo isoladamente. 

9- Penso que o meu trabalho como funcionário(a) público(a) é o de fazer o melhor 

para a sociedade, mesmo que prejudique meus próprios interesses. 

10- Sinto como “membro de uma família” na ANVISA. 
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A seguir, você responderá a perguntas relacionadas com as interações com as pessoas na 

ANVISA. 

Para prosseguir, indique a sua área: (Campo aberto para informar a área de lotação 

do servidor) 

 

Em grupos, existem aquelas pessoas que exercem maior influência sobre o nosso 

comportamento, muitas vezes porque nos identificamos com elas, reconhecemos nelas 

algum tipo de competência e/ou até mesmo porque temos por elas admiração e respeito. 

 

Indique com quantas pessoas, em média, você conversa sobre o trabalho: (Campo 

aberto para informar um número). 

Com que frequência ocorrem essas interações sobre questões relacionadas ao 

trabalho? (Possibilidades de resposta: nunca; raramente; de vez em quando; muitas 

vezes; sempre). 

 

Para finalizarmos, gostaríamos apenas de algumas informações: 

Qual a sua idade? (Campo aberto para inserir um número). 

Qual o seu gênero? (Possibilidades de resposta: feminino e masculino). 

Qual o seu regime de trabalho atualmente? (Possibilidades de resposta: teletrabalho; 

controle de assiduidade; dispensa de controle; outro). 

 


