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INTRODUÇÃO

A nova estruturação do cenário econômico mundial, com a formação de

grandes blocos, consolidação das diferentes industrias, a necessidade de

reestruturações corporativas somada à presença cada vez maior da

tecnologia como ferramenta fundamental de gestão, vem exigindo uma nova

forma de organização social do trabalho, bem como profundas transformações

e adaptações nas empresas que pretendam sobreviver através da

competitividade.

Na era do conhecimento, a vantagem competitiva não se obtém

unicamente através de investimento de capital em ativos, mas em pessoas

capazes de improvisar, inovar, e investir em si mesmas visando um objetivo

comum entre elas e as companhias. Em um ambiente de mudanças velozes,

os empregados comprometidos com urna empresa se tornam o diferencial

competitivo mais importante.

A necessidade de comprometimento origina-se da nova natureza das

tarefas dos trabalhadores. A transferência do capital industrial para a era do

conhecimento impulsionou grandes mudanças na forma de gerenciamento das

empresas. Hammel, (1993), menciona que, a rápida mudança, a concorrência

intensificada e a necessidade de se aproximar mais do cliente modificaram a

forma de se gerenciar as organizaçõe-s.

Em tinha com o anterior, o gerenciamento do fator humano cria uma

nova relação homem-trabalho, onde o individuo é chamado a internalizar

valores da empresa, contribuindo para o aperfeiçoamento continuo da mesma.

O individuo e não as maquinas torna-se assim, decisivo para que o êxito
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ocorra, pois nele que reside à consciência, a cultura, a motivação e a

determinação para o cumprimento dos objetivos (Vasconcelos, 1993).

Dessa forma, o que se percebe e a adoção de formas de gestão mais

participativas e democráticas, direcionadas aos indivíduos, para sincronizarem

suas metas individuais com as da organização. O empregado comprometido

agirá de acordo com os interesses da organização, exatamente como se

fossem seus, pois veio a percebe-los como idênticos. O medo do fracasso

pessoal e o atrativo de recompensas financeiras não podem desencadear o

mesmo grau de criatividade ou tipo de interesse zeloso que resulta da

dedicação ao objetivo compartilhado da empresa. (Buchanan, 1975).

Cada vez mais, empregados comprometidos são a chave para o

diferencial competitivo das organizações.
,,

Fica evidenciados pelas considerações iniciais, os motivos pelos quais

o tema comprometimento organizacional tem despertado significativo

interesse de estudo por grande parte de administradores e pesquisadores.

Tem-se avançado muito pouco na compreensão dos processos

envolvidos no desenvolvimento do vinculo comprometimento. As pesquisas

pouco contribuem para precisar o impacto de fatores pessoais ou

disposicionais e daqueles oriundos dos contextos de trabalho, na

determinação dos processos de comprometimento. (Mowday e colaboradores,

1987).

Bastos (1994.a, in Freitas, 1999) também indica que os desafios postos

pelas novas estratégias de organização do trabalho demandam, da produção

cientifica, resultados que aprimorem as tecnologias gerenciais para lidar como

o elemento humano e aponta para a necessidade de se continuar os estudos

com amostras mais abrangentes de trabalhadores.
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As revisões da literatura sobre comprometimento apontam, claramente,

a falta de interação entre os diferentes tipos de abordagens e modelos

conceituais, dentre os que sobressaem os modelos do comprometimento

afetivo e do comportamental, e como eles se articulam na determinação do

comportamento dos trabalhadores em seu trabalho.

Sabe-se que as organizações, para alcançarem a efetividade desejável,

dependem essencialmente do cumprimento de suas atribuições com o

máximo de qualidade possível, sendo, por isto, as questões ligadas ao

comportamento de seus empregados de fundamental importância para

aqueles que estejam realmente interessados em investigar quais os

indicadores de-fortalecimento do vinculo individuo - organização. A relação do

emprego com a organização se define, de certa forma, pelo grau de

identificação e envolvimento existente entre ambos, que são de fundamental

importância, tanto para o crescimento profissional dos indivíduos, quanto para

a organização.

E importante que os indivíduos ligados a uma organização assumam a

responsabilidade pelo que lhes cabe executar, o que implica, dentre outras

coisas, em desempenhar corretamente os papeis que lhes são atribuídos,

independentemente destes serem simples ou complexos, numa atitude que

contribua para o fortalecimento organizacional. Por outro lado, caso a

organização não atenda aos propósitos valorizados pelos empregados que

nela trabalham, defronta-se com o desafio de ter que encontrar um equilíbrio

onde possa considerar as pessoas envolvidas e a contribuição que dão para o

crescimento organizacional, favorecendo a manifestação de níveis de

comprometimento mais próximos do ideal.

A escolha do tema pesquisado decorre da necessidade de conhecer os

processos geradores ou bases de comprometimento que estabelecem o
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vinculo individuo- --empresa e que ajudam na formação de uma cultura

organizacional através da internalizacao dos valores do comprometimento.

Isto torna-se fundamental num momento onde as fusões e aquisições

advindas da tendência mundial de consolidação das diferentes industrias,

acarretam a perda da identidade corporativa e portanto uma queda

significativa na performance das empresas.
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CAPITULO 1 - DEFINiÇÃO DO PROBLEMA

1.1 Importância do Estudo.

Na última década foram realizados inúmeros estudos procurando

compreender melhor a cultura das organizações, pois foi constatado que as

características culturais das organizações constituíam um importante

componente da sua administração, da eficácia organizacional e da

capacidade de competir. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento de novas

abordagens interdisciplinares ao estudo das organizações, incorporando

particularmente as contribuições da antropologia, colaborou para esclarecer a

natureza específica da cultura das organizações e, portanto, estimulou ainda

mais a elaboração de pesquisas sobre o assunto, pois um novo conjunto de

conhecimento passou a ser disponível aos estudiosos das organizações.

Mesmo tendo havido uma explosão de publicações sobre cultura

organizacional, é possível concluir que o campo desse tipo de estudo não se

configurou claramente. Ainda há uma multiplicidade de aspectos a serem

desvendados do ponto de vista da cultura e das relações simbólicas nas

organizações. Os trabalhos costumam ser mais explanativos, indutivos e

descritivos do que demonstrativos ou contestadores, talvez pela própria

complexidade e natureza multivariada do assunto.

As práticas gerenciais, em sua maioria, são coerentes com o sistema de

valores e os pressupostos básicos da organização. Dessa forma, os estilos de

gestão, os processos decisórios, as definições estratégicas, as políticas de

Recursos Humanos, os sistemas formais de planejamento e controle, as

tecnologias utilizadas, etc tendem a se harmonizar com a cultura da

organização. (Shein, 1985).
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A cultura organizacional é pouco visível no dia-a-dia pelas pessoas que

a vivem e, conseqüentemente, tende a ser relativamente estável, com

mudanças lentas ocorrendo pela incorporação gradativa de novos elementos

e experiências, exigindo assim um esforço do pesquisador em encontrar

metodologias e formatos de pesquisa que consigam torná-Ia mais fácil de ser

percebida e analisada.

A cultura pode ser considerada como forma de controle pois é capaz de

garantir que as diferentes unidades e membros da organização atuem de

forma coordenada e cooperativa, de modo que os recursos sejam obtidos e

alocados de maneira apropriada e os resultados esperados sejam alcançados.

Como a organização burocrática não pode mais ser considerada como

sinônimo de eficiência, sendo, pelo contrário, cada vez mais vista como fonte

de ineficiência e de incapacidade de inovação, grandes partes das

organizações ditam modernas procura se afastar desse modelo de

organização e controle, transformando as normas, regras e procedimentos em

mecanismos internalizados, removendo a necessidade de formalismos e

supervisão pessoal.

Para Shein (1985), a formação de cultura organizacional é resultado de

um processo de aprendizagem coletiva quando um grupo enfrenta

conjuntamente uma situação e tem que juntos resolvê la. Na medida em que o

grupo constata que há uma definição compartilhada do problema, e também

compartilha-se o reconhecimento de que aquilo que foi criado para enfrentar a

situação e resolver o problema funcionou, inicia-se o processo de formação de

cultura.

No período inicial de constituição do grupo, cada membro se sente

dependente do líder, que em tese deve saber o que fazer, e procuram

aprender com ele o que deve ser feito. Entretanto, as relações emocionais
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com o líder e os comportamentos dependem das experiências individuais

anteriores em outros grupos importantes, particularmente família e escola.

No estágio posterior de formação da cultura, constata-se que o grupo

existe, fortalecendo o pressuposto de apreciação mútua e formação de um

grande grupo, idealizando-se harmonia, conformidade e buscando-se

intimidade. Podem surgir desacordos e conflitos quando se quer tomar alguma

ação conjunta, apesar de evitar-se a todo custo confrontações que poderiam

ser positivas, de negar-se q1le alguns membros não gostam de outros e o

eventual surgimento de sentimentos negativos de uns para outros.

Porém, ao mesmo tempo, persistem significativas diferenças culturais

nacionais, que influenciam os padrões de administração, conforme sugerido

por Hofstede (1980) e Laurent (1981, 1983) que ressaltam a manutenção de

distintas culturas nacionais e formas particulares de administração que

dificultam a tendêncla.à homogeneização gerada pelos processos de difusão

global da industrialização. Estes autores consideram os valores sociais

incorporados nas organizações, indo além de apenas enfatizar técnicas

administrativas difundidas globalmente.

Considerando que culturas nacionais e culturas organizacionais são

fenômenos de ordens diferentes, Hofstede et aI. (1990) apresentam um

modelo que procura diferenciar as várias dimensões da cultura. Consideram

que os valores sociais são aprendidos na juventude (família e vizinhos,

principalmente) enquanto nas organizações ocorre a socialização, a partir dos

valores já incorporados pelo indivíduo, de práticas organizacionais específicas

no dia a dia, a partir do aprendizado dos símbolos e rituais e dos heróis

organizacionais.

As práticas incorporam os símbolos, heróis e rituais pois são visíveis

aos observadores externo, embora seu conteúdo cultural só possa ser
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entendido claramente pelos próprios membros da organrzação. Entre o nível

da cultura nacional e da organizacional, situam o nível da cultura ocupacional,

no qual tanto os valores quanto às práticas são aprendidas.

Embora as organizações adotem os valores básicos da sociedade na

qual se inserem, não se elimina a possibilidade de uma ampla gama de

diversidade de culturas organizacionais em um mesmo país, na medida em

que as sociedades são pluralistas no sentido de oferecer legitimidade e apoio

a uma enorme gama diferenciada de valores que uma organização pode

subscrever. Ainda, é possível, com freqüência, caracterizar-se processos de

mimetismo cultural, quando uma organização é influenciada decisivamente

por outra(s).

Mesmo considerando que a socialização básica dos agentes é a

mesma, eles aprenderam suas principais práticas organizacionais e

administrativas em uma determinada organização e acabam transferindo-as

para outra. Assim, se um funcionário antigo de uma empresa multinacional

resolve criar seu próprio negócio, ele tenderá a reproduzir muitas das práticas

aprendidas. Quando uma organização cresce e suas unidades transbordam as

fronteiras nacionais de origem, transformando-se em empresa multinacional,

ela transfere suas práticas e técnicas gerenciais adotadas na matriz.

Com o passar do tempo, a organização tende a assumir cada vez mais

as características nacionais do país onde se encontra na medida em que

amplia-se a influência dos nativos nas decisões gerenciais básicas, embora

muitos dos valores iniciais se mantenham, institucionalizados em práticas e

filosofias administrativas e artefatos culturais.
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1.2 Objetivo do Estudo.

Esta monografia é um estudo exploratório, que visa abordar aspectos

da cultura organizacional, ainda em gestação da empresa Ticketmaster Brasil,

identificando nela influencias particulares advindas do processo de

internalizacao de valores corporativos e pessoais nos seus colaboradores.

O objetivo foi determinado tomando-se como base à definição de

comprometimento adotada nas considerações de March e Simon, 1958 (in De

Cottis & Summers, 1987), que consideram o comprometimento organizacional

centrado na internalização de objetivos e valores organizacionais e no

envolvimento com esses objetivos e valores.

Infere-se que a organização pode proporcionar formas continuas de

compensação e que, em contrapartida, o individuo pode tornar-se mais

dedicado e identificar-se mais com a organização.
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CAPíTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.

2.1 Os conceitos do Comprometimento

Neste capítulo serão apresentados os diferentes conceitos sobre

comprometimento organizacional, considerando a análise das abordagens afetiva,

normativa e comportamental, e sua influência na internalização de valores que

afetam a formação de uma cultura organizacional, baseadas na literatura

internacional e em pesquisas realizadas também no Brasil.

2.1.1 O Conceito de Comprometimento

O estudo do comprometimento no trabaiho, desde o ciássico estudo de

Morrow (1983), já assinalava a redundância, ambigüidade, imprecisão e

pulverização dos conceitos. Assim, este tópico discute o conceito de

comprometimento para elucidar a sua natureza e identificar problemas

conceituais oriundos da transposição do seu uso para o contexto científico.

Múltiplos significados estão associados ao uso do conceito

comprometimento na linguagem cotidiana. É importante destacar que, na

língua inglesa (onde surgiu o termo técnico "commltment" na área

organizacional), o verbo to commit tem quatro grandes eixos de significados

(Oxford Dictionary, Michaelis Dicionário):

a) fazer alguma coisa errada, confiar alguém à prisão (noção de

afastamento) ;

b) encarregar, confiar, designar;

c) perpetrar ou desempenhar (no sentido negativo) e

d) empenhar, comprometer, envolver, juntar.
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Na língua portuguesa, o conceito de comprometer não apresenta a mesma

amplitude.

Para Bastos, (1994.a, in Freitas, 1999), dois principais eixos podem ser

extraídos do uso do conceito na linguagem cotidiana (Novo Dicionário Aurélio

da Língua Portuguesa, 1986):

a) um primeiro, associa-se à idéia de ocorrência de ações que impedem ou

dificultam a consecução de um determinado objetivo.

o comprometimento de uma meta (por exemplo: "a organização teve sua meta

comprometida pela falta de' materia!");

b) um segundo eixo de significação refere-se às noções de engajamento,

colocar-se junto, agregamento, envolvimento. A idéia de comprometimento

como adesão ou forte vinculação a algo aparece em sentenças como: "ele

é bastante comprometido com as suas tarefas", "o seu comprometimento

com o partido é grande". Tais significados associam-se ao termo

compromisso e, por extensão, à idéia de assumir responsabilidade, tornar-

se responsável por, obrigar-se por compromisso. É clara a idéia que o

vínculo pode ser intelectual e / ou emocional.

Bastos (1994.a, in Freitas, 1999) salienta que, nesse eixo, é ressaltada a

força de um vínculo que traz no seu bojo, principalmente, a expectativa de

que as ações conduzirão a um resultado/ estado desejável. O termo é

acompanhado por uma valoração positiva. Entretanto, em alguns contextos, o

termo comprometimento é utilizado para explicar um vínculo (ou adesão) que

pode levar a conseqüências negativamente valoradas (por exemplo: "ele está

tão comprometido co m a execução das tarefas que não analisa as mudanças

que estão acontecendo na empresa").

\
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Em síntese, na linguagem cotidiana, pelo menos três usos do conceito de

comprometimento são mais freqüentes. O primeiro aproxima-se dos conceitos

de "compromisso", "com envolvimento" e descrevem formas de como as

pessoas se comportam em relação a determinados alvos; "com

comprometimento" seria o oposto de "descornpromlssadamente" e indicaria o

grau de atenção, esforço, cuidado que a pessoa coloca ao realizar algo. Por

extensão, comprometimento passou a significar um estado do indivíduo; um

estado de lealdade a algo, relativamente duradouro e que pode ser descrito

através de sentenças que descrevem intenções, sentimentos, desejos.

Finalmente, comprometimento como relação entre conjuntos de condições

que conduzem a produtos indesejados, comprometer como prejudicar,

impedir.

Em certo sentido, os usos de comprometimento trazem entre si a noção de

"algo que amarra, ata, une" o indivíduo a alguma coisa.

Um outro ponto assinalado por Bastos, (1994.a in Freitas, 1999), é que fica

claro no uso do conceito de comprometimento o seu caráter disposicional.

Comprometimento possui um caráter disposicional (Ryle, 1949, 1979, in

Bastos 1994.a). O seu caráter disposicional fica claro quando se

comprometer, se reporta a uma propensão a agir e de se comportar de

determinada forma. Na realidade, trata-se de conceito disposicional aberto,

sendo impossível identificar todas as sentenças que descrevem ações com

aquela característica de comprometimento. Ou seja, comportamentos

extremamente variados podem ser tomados como realizadores de disposição

"estar comprometido com".

Como uma disposição, comprometimento é usado para descrever não

só ações, mas o próprio indivíduo; e, assim tomado como um estado,

caracterizado por sentimentos ou reações afetivas positivas, tais como

lealdade, em relação a algo ao qual se associam intenções comportamentais
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específicas. No âmbito dos estudos da relação indivíduo-organização, é

tratado predominantemente como atitude, integrado pela dimensão afetiva,

cognitiva e comportamental.

o entendimento de comprometimento para esse trabalho será a noção

de atitude integrada pelas dimensões afetiva, cognitiva e comportamental.

2.1.2 Comprometimento organizacional e seus significados

o campo do comportamento organizacional examina o comportamento

do indivíduo nos sistemas organizacionais. A maior parte da literatura tem seu

foco em fatores que influenciam a qualidade do envolvimento do indivíduo e

que analisam seu desempenho. O comprometimento organizacional tem sido

identificado como uma importante atitude relacionada ao trabalho (Robertson

& Tang, 1995).

O nível de comprometimento dos indivíduos com a organização tem

sido objeto de estudo de vários pesquisadores, visando a auxiliar as

organizações a encontrarem estratégias de gerenciamento de seus recursos

humanos e assegurar sua sobrevivência no mercado cada vez mais

competitivo e em constantes mudanças tecnológicas e econômicas.

Pesquisas têm mostrado que o comprometimento do empregado com a

organização afeta o bom desempenho organizacional de várias maneiras

(Lahiry, 1994).

De acordo com Bastos (1993) é necessário o comprometimento do

homem com o trabalho : sua participação ativa interfere na qualidade dos

resultados e na produtividade.

Assim, o estudo do comprometimento organizacional desponta como

promissor, podendo resultar em maior compreensão dos vínculos que o
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indivíduo estabelece com a organização. Nesse contexto, comprometimento é
um conceito que pode ampliar o conhecimento psicológico a respeito das

atitudes dos empregados frente à organização.

Conforme Borges - Andrade (1994.b), a maioria dos estudiosos

concebe comprometimento organizacional envolvendo alguma forma de laço

psicológico entre pessoas e organizações. Mesmo em se tratando de tomar a

organização como fonte de vínculo, pouca concordância existe quanto ao

significado do termo.

Como a área cresceu, muitos pesquisadores deram seu próprio

significado para o conceito, aumentando, assim, a dificuldade de

entendimento. Mowday, Porter e Steers (1982) listam dez diferentes

definições, advindas de pesquisas sobre comprometimento organizacional,

que se utilizaram de diversos enfoques para defini-lo, tais como: identidade,

lealdade, envolvimento, transação, integração, relação com o todo, inclusão,

motivação, articulação, socialização e atração.

Buchanan, 1974 (in Mowday, Porter e Steers, 1982), define o

comprometimento organizacional como apego afetivo de um indivíduo aos

objetivos e valores da organização e constatou que quanto maior

envolvimento social do indivíduo com outros membros da organização, maior

o seu comprometimento organizacional.

Bastos & colaboradores, 1997 (in Freitas, 1999), argumenta que o

comprometimento é o vínculo do indivíduo com atos ou comportamentos,

fazendo com que as cognições relativas a tais atos se tornem mais resistentes

a mudanças posteriores. Verifica-se, assim, o estabelecimento de um círculo

de auto-reforçamento, no qual o comportamento leva ao desenvolvimento de

atitudes que vão, por sua vez, determinar comportamentos futuros,

22



23

fortalecendo de forma lenta e contínua o crescimento do vínculo

comportamental e psicológico do indivíduo com a organização.

Segundo De Cottis e Summers (1987), comprometimento organizacional

é um estado no qual o indivíduo se.torna vinculado por suas ações e é através

dessas ações e crenças que sustenta as atividades e seu próprio

envolvimento na organização.

March e Simon, 1958 (in De Cottis & Summers, 1987), consideram

comprometimento organizacional sob duas dimensões: centrado na

internalização de objetivos e valores organizacionais e no envolvimento com

esses objetivos e valores. Assim, comprometimento organizacional pode ser

definido como a extensão na qual o indivíduo aceita e internaliza os objetivos

e valores de uma organização e vê seu papel organizacional em termos de

contribuição a esses objetivos e valores, a partir de qualquer ação pessoal

que possa corresponder a sua contribuição.

Butler e Vodanovich (1992) apontam que o comprometimento com a

organização pode ser percebido como um processo de troca entre os

objetivos e valores dos empregados e as recompensas pelo trabalho

oferecidas pela organização. Apresentaram, ainda, algumas definições de

outros autores sobre o construto; She~don+1-97-1}-defineGomprometimento

organizacional como atitude ou orientação em favor da organização, as quais

vinculam a identidade do indivíduo à da organização; Wiener e Vardi (1980)

referem-se a ele como sendo uma força atuante que mantém o indivíduo

como membro de uma organização através da aceitação de normas e valores;

e Kelman (1958) sugere que o comprometimento com a organização é um

apego psicológico baseado em confiança, identificação e internalização.

o enfoque afetivo ou atitudinal é a mais popular forma de definição de

comprometimento organizacional. Refere-se à natureza afetiva ou atitudinal
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do processo de identificação do indivíduo com os objetivos e valores da

organização à qual está vinculado.

Para Mowday e colaboradores (1982), empregados comprometidos com

a organização tendem a se engajar em comportamentos informais, tais como

criatividade ou inovação, o que freqüentemente mantém a organização

competitiva.

Numa mais ampla perspectiva, a sociedade tende a se beneficiar dos

empregados organizacional mente comprometidos em termos de baixas taxas

de rotatividade de pessoal e talvez alta produtividade e qualidade.

Apesar das diversas definições de comprometimento organizacional,

constantes da literatura, pode-se perceber algumas dimensões de significados

comuns, a saber:

• O desejo de permanecer, de continuar; o sentimento de orgulho por

pertencer;

• A identificação, o apego, o envolvimento cem-objetivos e valores;

• Engajamento, exercer esforços, empenho em favor de.

Em recente pesquisa realizada com empresas nacionais, Fleury, (1992),

concluiu que o comprometimento organizacional, além de outros aspectos, é a

peça-chave para o sucesso das mudanças implantadas na empresa.

Para os fins do presente estudo, o entendimento que será adotado é a

definição de March e Simon, 1958 (in De Cottis & Summers, 1987), que

consideram o comprometimento organizacional centrado na internalização de

objetivos e valores organizacionais e no envolvimento com esses objetivos e

valores. O-enfoQue-adotado responde à necessidade da empresa de constatar
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se a recente definição dos valores corporativos contribui na formação de uma

cultura organizacional através do comprometimento dos indivíduos.

2.1.3 As abordagens de comprometimento organizacional

Entre as diversas abordagens sobre comprometimento organizacional

apontadas pela literatura, a conceituação de Mowday e colaboradores, (1982),

aparece na maioria dos estudos realizados.

a) Enfoque afetivo ou atitudinal. Mowday, Porter e Steers, (1979), definem

comprometimento organizacional como estado no qual um indivíduo se

identifica com uma organização em particular e seus objetivos e deseja

permanecer como membro dessa organização com a meta de facilitar o

alcance desses objetivos. Posteriormente, esse conceito foi expandido

incluindo uma prontidão individual em exercer considerável esforço em favor

da organização. Apontam, ainda, quatro características que são comuns aos

indivíduos comprometidos com a organização:

• internalização dos objetivos e valores da organização;

• envolvimento com o papel organizacional no contexto desses objetivos e

valores;

• prontidão para exercer esforços para alcance dos-objettvos -é valores.

o comprometimento organizacional afetivo aumenta com a idade, nível e

escopo do trabalho e está associada com uma maior contribuição do indivíduo

à organização. O comprometimento tem diferentes sentidos dependendo da

natureza do contrato entre o indivíduo e a organização. O apego indivíduo-

organização pode ter várias formas, de acordo com os objetivos da

organização e as necessidades individuais (Rosseau & Wade-Benzoni, 1995).
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Mowday e colaboradores, (1982), optaram pela investigação do

comprometimento organizacional como um conceito afetivo/atitudinal

alertando, entretanto, para a importância de que o mesmo seja considerado

não somente com base nas crenças e opiniões dos indivíduos, mas também

nas suas ações e que exclui a probabilidade de comprometimento com outros

aspectos do ambiente, tais como a família, o sindicato e o partido político.

Segundo Bastos (1993), as origens do comprometimento, nesse enfoque,

encontram-se nos trabalhos de Etzioni, relacionados ao envolvimento moral, à

identificação e a introjeção dos valores organizacionais pelo trabalhador.

Kanter, 1965 (in Popper & Lipshitz, 1992), contribuiu nas origens do

enfoque com sua tipologia de comprometimento, principalmente como

comprometimento originado na crença em que as normas e valores da

organização são guias importantes para o comportamento diário do

trabalhador.

Buchanan, 1974 (in Allen & Meyer, 1990), conceitualizou como a atração

afetiva aos valores e objetivos organizacionais, e ainda, a lealdade pela

organização.

Para Schein (1982), o conceito de comprometimento envolve alguma forma

de laço psicológico entre as pessoas e aspectos de seu ambiente de trabalho.

Trata-se, segundo o autor, de uma espécie de "contrato psicológico"

estabelecido ao se entrar na organização, que pode envolver a aceitação de

valores e objetivos organizacionais, sentimento de lealdade e, ainda,

intenções de permanecer na organização. O'Reilly 111 e Chatman (1986), de

forma semelhante, definiram comprometimento organizacional como atração

psicológica sentida pelas pessoas, em relação à organização em que

trabalham.
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c) Enfoque instrumental. Esta vertente se refere ao comprometimento como

produto de trocas entre os indivíduos e a organização. Recebe na literatura

várias denominações: instrumentais, calculativo, continuado e "slde-bets",

A definição de comprometimento organizacional, neste enfoque, é baseada

nos custos que um empregado associa a sua saída da organização.

Esta abordagem foi originada nos trabalhos de Becker, 1960 (in Randall,

Fedor e Longenecker, 1990), que considerou a tendência dos indivíduos a se

manterem engajados a uma linha consistente de atividades, devido aos custos

associados a sua saída. Para Becker (1960), o comprometimento instrumental

estaria baseado nas expectativas de recompensas imediatas ou futuras, em

custos contingenciais e na perda de "side-bets", ou seja, dos múltiplos

investimentos feitos pelo indivíduo ao longo de sua permanência na

organização, levados em consideração no momento de avaliar outras

alternativas de emprego.

A operacionalização desse enfoque foi iniciada por Ritzer e Trice (1969) e

revisada por Hrebiniak e Alutto, 1972 (in Allen e Meyer, 1990), que sugerem

escalas de mensuração para avaliar a existência de uma probabilidade de o

trabalhador deixar a organização, caso receba incentivos externos, tais como

melhor salário, maior status e maior liberdade.

Meyer e Allen (1984) acrescentaram a conceitualização, o

comprometimento "continuado". O termo é utilizado para indicar a intenção em

continuar na empresa. De acordo com Bastos (1993), esta linha de pesquisa

une-se à outra, originada nas teorias organizacionais, com antecedentes nas

idéias de Barnard (1938), March e Simon (1958). Esses autores acreditavam

que vínculos fortes poderiam emergir quando as necessidades e expectativas

trazidas pelos empregados fossem atendidas pelas organizações.
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c) Enfoque normativo. Nesta vertente, o comprometimento organizacional

reflete um sentimento de obrigação do empregado para com a organização.

Os indivíduos comprometidos, na base normativa, engajam-se em atividade

da organização com base no senso de dever, isto é, as pressões normativas,

internalizadas pelo indivíduo, levam-no a comportar-se de forma coerente com

os objetivos da organização.

Esse enfoque, segundo Bastos (1993), surge da interseção entre a

Teoria organizacional de Etzioni e a Psicologia Social, principalmente nos

trabalhos de Azjen e Fishbein (1975), relacionados à estrutura das atitudes e

de seu poder preditivo no comportamento.

Wiener e Vardi (1990) descrevem essa vertente baseada em conceitos

de sistemas culturais e motivacional na determinação do comportamento

organizacional. Segundo tais autores, a cultura é definida como o conjunto de

valores partilhados, que produzem pressões normativas que, por sua vez,

associam-se ao sistema de recompensas para influenciar o comportamento. A

cultura organizacional pode atuar diretamente no sentido de exercer influência

estável sobre o comportamento no trabalho, produzindo -indivíduos

comprometidos. Assim, as pressões normativas predispõem os indivíduos a

se comportarem de acordo com padrões internalizados.

Wiener (1982) definiu comprometimento como a totalidade de pressão

de normas internalizadas que fazem com que o indivíduo aja, indo ao

encontro dos objetivos e interesses organizacionais. Relata que indivíduos,

que têm talcomportarnente, acreditam que estão agindo de modo certo e

moral. Assim, empregados que crêem pelas práticas organizacionais, por

esforços de socialização, ou por sua própria história pessoal, que a

organização merece sua lealdade, provavelmente terão forte

comprometimento normativo (Meyer e Allen, 1987 in Randall, Fedor e

Longenecker, 1990).
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Pode-se concluir que esse enfoque se utiliza dois planos de análise: o

organizacional, pelo conceito de cultura, e o individual, pelos de motivação e

comportamento.

d) Enfoque sociológico. Este enfoque analisa o "apego" à organização

empregadora. É originada de correntes sociológicas distifltas(Bec-ker,1960 e

Halaby, 1986), que o conceituaram, reunido idéia de Weber, principalmente da

sua teoria de autoridade, e de outros teóricos marxistas. Nesta vertente, o

comprometimento é definido em termos das relações de autoridade que

governam o controle do empregador e seus subordinados (Halaby, 1989, in

Bastos, 1993).

Para Halaby, os trabalhadores trazem para o contexto organizacional,

não só uma orientação básica para seus papéis de subordinados, mas

também, códigos normativos que especificam maneiras moralmente corretas

de dominação. Conclui que "apego" do trabalhador não depende do amor nem

do dinheiro e sim da percepção de legitimidade do regime de autoridade do

empregador.

Halaby e Weaklien, 1989 (in Bastos, 1993), definem "apego" como

interesse do trabalhador em permanecer no emprego atual ou a expectativa

referente a dois cursos de ação: permanecer na organização versus buscar

novo emprego. Segundo esses autores, tal definição resgata a essência do

comprometimento organizacional, embora não haja tanta conotação

psicológica e afetiva associada a esse termo.

Duas perspectivas acerca da influência do "apego ", do grau de controle

do trabalhador sobre suas atividades de trabalho, são discutidas pelos

autores. A primeira hipótese considera que um controle maior, por parte do

trabalhador sobre o seu trabalho, ampliaria o "apego" à organização. A
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ausência desse controle criaria resistência demonstrada na forma de

absenteísmo e rotatividade. O trabalho seria apenas uma forma de obtenção

do salário.

Na segunda hipótese, maior controle estaria negativamente

relacionado, ou seja, enfraqueceria o apego à organização, uma vez que

trabalhadores autônomos teriam mais alternativas de emprego. Os resultados

do estudo sugerem equilíbrio nas duas perspectivas, não havendo diferenças

no impacto do grau de controle sobre apego. As relações entre controle e

apego seriam determinadas por base instrumental, envolvendo custos e

benefícios relacionados ao abandono da organização, mais do que por

resposta afetiva e social.

e) Enfoque comportamental. Este enfoque insere o comprometimento

na teoria da atribuição, afirmando que a avaliação do comprometimento, pelo

trabalhador, é feita para manter a consistência entre os comportamentos e

suas atitudes.

As pessoas tornam-se comprometidas pelas implicações de suas

próprias ações. Existe uma pressão psicológica para que o indivíduo se

comporte de forma consistente' com as implicações do seu comportamento

prévio. Nessas ações, quatro aspectos são importantes para o nível de

comprometimento:

Caráter explícito - a carga com que os indivíduos percebem e

evidenciam determinados atos, torna-os mais comprometidos ..

Reversibilidade - quanto mais o indivíduo percebe a dificuldade para

') reverter à situação, mais comprometido ele se torna,
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Volição - a percepção da livre escolha e responsabilidade influencia as

atitudes e comportamentos dos indivíduos.

Notoriedade - a percepção de que há outras pessoas tomando

conhecimento do seu comportamento, faz com que o indivíduo aumente

a probabilidade de se comportar de forma congruente.

Nesse enfoque, Salancik (1991) considera que a avaliação do

comprometimento não pode se limitar à veroaüzaçõesdosjnorvrouos.icomo

nos enfoques que usam escala de atitudes. O comprometimento seria

observável em comportamentos que vão além de expectativas normalizadas

pela organização para o indivíduo. Assiduidade, tempo de serviço e qualidade

no desempenho das tarefas são alguns dos aspectos utilizados para

operacionalizar o comprometimento.

O estudo de Pfeffer e Lawler, 1980 (in Bastos, 1994) debruça-se sobre o

fenômeno da justificação insuficiente como mecanismo que explicaria o

comprometimento comportamenta! ----com -a-- - organização empregadora,

apoiando-se no modelo construído por B. Staw. "Justiflcação insuficiente" é o

processo postulado para explicar como as atitudes são afetadas pelo

comportamento, e a literatura indica que, quando os indivíduos são

comprometidos com a tarefa ou a organização, eles desenvolvem atitudes

mais positivas em relação à tarefa ou organização quando são reduzidas as

recompensas extrínsecas.

Em síntese, as principais abordagens para o estudo do comprometimento

são: afetivo, instrumental, normativo, sociológico e comportamental. As

abordagens afetivas (atitudinal) e instrumental (side-bets), têm dominado o

campo de estudo, sendo os demais enfoques pouco investigados.
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Para o presente trabalho, através da pesquisa realizada, se pretende

identificar evidencias presentes de cada um dos diferentes enfoques do

comprometimento.

2.1.4 Antecedentes, correlatos e conseqüentes do comprometimento

organizacional

Ao se realizar a revisão de literatura sobre o tema comprometimento

organizacional, destaca-se a diversidade quanto à sua definição, existindo,

ainda hoje, uma certa confusão a esse respeito, devido à dificuldade em se

diferenciar os antecedentes e conseqüentes do comprometimento, o que tem

levado os investigadores a explorarem tanto um, quanto o outro (O' Reilly 111,
1990).

Os trabalhos nesta área são muito influenciados pelo modelo de

Mowday e colaboradores (1982), que distinguem como antecedentes de

comprometimento organizacional, os grupos de variáveis: características

pessoais; características do trabalho; relações entre grupo-líder e

características organizacionais.

No grupo de variáveis relativas a características pessoais há um

indicativo que a maior idade se associa a maior grau de comprometimento

afetivo/atitudinal do que o comprometimento calculativo. Ao contrário do

sugerido por outros pesquisadores, as mulheres tendem a ser mais

comprometidas que os homens, apesar dessa relação não parecer, de modo

geral, consistente (Mathieu e Zajac, 1990). O comprometimento parece estar

associado às pessoas casadas.

Quanto ao nível educacional, há uma relação negativa, ou seja, quanto

maior o nívei educacional, menor o comprometimento. Mowday e

colaboradores (1982) concluíram que as pessoas com maior nível educacional
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têm maiores exigências sobre a organização e podem chegar a abandoná-Ia

caso não percebam suas expectativas atendidas.

No que se refere a características do trabalho, Buchanan, 1974 (in

Gaertner & Nollen, 1989), indica que tarefas mais variadas tendem a gerar

maior comprometimento. Há correlações positivas moderadas e altas entre

comprometimento organizacional e a variedade das habilidades; o caráter

inovador ou não-rotineiro das tarefas; e o escopo do cargo (delineamento). Os

trabalhos percebidos como mais complexos apresentam níveis mais elevados

de comprometimento organizacional (Morris & Scherman, 1981; Glisson &

Durick, 1988, in Bastos, 1993).

Gaertner & Nollen (1989) realizaram pesquisa sobre as relações entre

experiências de carreira, percepções de práticas administrativas e

comprometimento. Os resultados sugeriram uma clara relação entre a

percepção dos empregados sobre as políticas utilizadas pela organização

(quanto à carreira) e o comprometimento. Empregados com percepções

favoráveis sobre as políticas de carreira, entre elas: mobilidade interna,

treinamento e segurança no trabalho, eram mais comprometidas com a

organização. Enquanto estudos anteriores demonstram a importância do

contexto de trabalho, este sugere que a percepção das políticas da empresa,

pelo empregado, estão mais fortemente relacionadas ao comprometimento do

que outras características do contexto de trabalho.

As variáveis relativas às relações entre grupo e líder que levam a um

maior comprometimento organizacional são: coesão- - (entre- --grupos) e

interdependência das tarefas. Grupos coesos conduzem a maior

comprometimento. Maior interdependência nas tarefas gera maior

comprometimento. Assim, quando os empregados vivenciam alto grau de

interdependência funcional, eles tornam-se mais conscientes da sua
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contribuição para a organização e para a sua equipe de trabalho (Morris &

Steers, 1980, in Mathieu & Zajac, 1990).

Outra variável relacionada positivamente a comprometimento

organizacional foi comunicação. De Cottis e Summers (1987) indicam que o

comprometimento organizacional tende a ser aumentado pela clareza da

comunicação sobre as intenções organizacionais, sobre atividades a serem

realizadas e sobre o desempenho esperado, gerando, assim, um maior senso

de coesão entre os membros da organização. Os resultados do estudo de

Allen (1992) mostram que a percepção dos empregados a respeito da

comunicação com a alta administração está fortemente relacionada ao

comprometimento organizacional.

Características organizacionais compõem um grupo de variáveis ainda

pouco pesquisado e com resultados não-conclusivos. Correlação negativa

moderada foi encontrada entre centralização e comprometimento (De Cottis &
Summers, 1987).

Morris e Steers (1980) in Mathieu e Zajac (1990) sugeriram que a

descentralização estaria provavelmente associada à decisão participativa e

aumentaria o nível de comprometimento por meio de envolvimento dos

empregados. Entretanto, segundo Mathieu e Hamel (1989), algumas

pesquisas têm indicado que as características organizacionais têm pouco

impacto no nível de comprometimento organizacional.

Steers (1977) acrescenta que informações adequadas relativas às

tarefas e informações positivas, considerando a habilidade organizacional de

proporcionar desafios e tarefas significativas, também aumentam o nível de

comprometimento dos empregados incorporam objetivos e valores em sua

auto-identidade (Eisenberger, Fasolo & Davis-Lamastro, 1990).
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Lahiry (1994) realizou pesquisa relacionando tipos de cultura

organizacional e tipos de comprometimento. Os resultados mostraram que o

padrão de cultura construtiva, Isto é, aquele no qual os membros da

organização são encorajados a interagir uns com os outros, proporcionando

experiências de trabalho que satisfaçam as mais elevadas necessidades dos

empregados e, no qual é menos provável. haver. conflito com os valores das

pessoas, não foi relacionado com o comprometimento. Este resultado parece

contradizer estudo anterior que relaciona comprometimentos e experiências

de trabalho, onde se afirma que o comprometimento é aumentado quando os

empregados aceitam os valores e objetivos da organização e os integram em

seus próprios sistemas de valores e objetivos (Wiener, 1982).

Nenhuma relação significante surgiu entre comprometimento normativo

e os padrões de cultura. Este resultado confirma estudos anteriores, que

afirmam que as circunstâncias que fazem o indivíduo permanecer na

organização são apenas perifericamente relacionadas à cultura organizacional

(Lahiry, 1994).

Ferris e Aranya (1983) indicam que fatores demográficos são

fracamente relacionados ao comprometimento organizacional. Estudos têm

mostrado que a idade e tempo de serviço estão positivamente relacionados ao

comprometimento organizacional, enquanto o nível educacional é

negativamente relacionado a esse. A interrelação entre sexo e

comprometimento organizacional é inconsistente e não clarificada, e depende

do tipo de comprometimento examinado.

Os problemas conceituais da área, as diferentes maneiras como são

operacionalizadas as variáveis antecedentes e as várias formas de mensurá-

las são inconsistências que apresenta a pesquisa sobre os antecedentes do

comprometimento organizacional, apesar de ser este um fenômeno bastante

estudado (Lago, 1996, in Oliveira, 1998).
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Quanto aos correlatos do comprometimento organizacional, Bastos

(1993) indica que os resultados das pesquisas não são conclusivos,

mostrando, cada vez mais, a necessidade de se reduzir à confusão conceitual

e se desenvolverem conceitos teóricos e empiricamente melhores.

Neste grupo estão os conceitos atitudinais ou motivacionais , estudados

na pesquisa organizacional, como satisfação, motivação, envolvimento no

trabalho e stress.

Reichers (1986) estudou o conflito como correlato do comprometimento.

Os resultados indicaram que o conflito percebido entre o indivíduo e os

objetivos e orientações administrativas estão fortemente associado ao

comprometimento organizacional.

Alguns pesquisadores apontam satisfação como causa do

comprometimento organizacional (Price & Mueller, 1986; Bludorn, 1982;

Willians & Hazer, 1986, in Mathieu, 1988), enquanto outros (Bateman &

Strasser, 1984, in Mathieu, 1988), com base em estudos longitudinais ,

concluem que o comprometimento do indivíduo com a organização antecede a

satisfação no trabalho.

Segundo Ostroff (1992), pesquisas anteriores têm consistentemente

mostrado pouca relação entre satisfação no trabalho, atitudes no trabalho e

desempenho dos indivíduos, mas poucos trabalhos têm investigado essas

relações no nível organizacional de análise.

Knoop (1995) afirma que é difícil imaginar ou teorizar que uma pessoa possa

não gostar do trabalho e, ainda assim, ser comprometida com a organização

ou gostar do trabalho e não ser comprometida, de alguma forma, com a
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organização. Entretanto, conclui que a causalidade entre esses dois pontos é

discutível e que, possivelmente, cada um deles possa influenciar o outro.

Quanto aos conseqüentes do comprometimento organizacional, Bastos

(1993) refere-se ao estudo de Randall (1987), o qual se questiona se as

conseqüências de um alto comprometimento organizacional são sempre

positivas e aponta dificuldades enfrentadas tanto pelo indivíduo, como pela

organização, quando ocorrem distintos níveis de comprometimento entre seus

trabalhadores. Esses níveis diferenciados podem estar sendo influenciados

por variáveis pessoais, como valores e educação, bem como, por variáveis

organizacionais tais como estrutura, política de recursos humanos, sistemas

de recompensa e liderança, entre outras.

As conseqüências do comprometimento organizacional se manifestam

em atitudes como expressões de lealdade, motivação e envolvimento com o

trabalho, e comportamentos tais como bom desempenho e obediência às

políticas organizacionais. A base desse apego psicológico é o processo de

identificação, que o indivíduo desenvolve para com a organização à qual está

vinculado, que reflete o grau de internalização e adoção de características e

perspectivas da organização (O' Reilly 111 & Chatman, 1986).

Conforme Bateman e Strasser, 1984; Ouchi e Wikins, 1985 (in Randall,

Fedor & Longenecker, 1990), o interesse na pesquisa sobre comprometimento

organizacional advém de que o tema presume uma relação com resultados

desejáveis para a organização, altos níveis de comprometimento

organizacional estariam associados a baixos índices de rotatividade, atrasos e

absenteísmo e a um melhor desempenho no trabalho (Mowday e

colaboradores, 1979).

O nível educacional e a idade se relacionam com algumas variáveis de

resultado, e portanto precisam ser considerados quando se usa o
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comprometimento com a organização com um preditor de comportamentos. O

comprometimento organizacional está fortemente relacionado ao apego à

organização, embora o comprometimento com a profissão esteja mais

relacionado a índices de desempenho (Koslowsky, 1987).

A meta-análise de Mathieu e Zajac (1990) revela as conseqüências

mais significativas de maior comprometimento organizacional. As duas

primeiras consequencias são fortemente correlacionadas; as demais são

moderadamente correlacionadas. São elas: (a) pouca intenção de buscar

alternativas de emprego; (b) pouca intenção de sair da organização; (c) baixa

rotatividade; (d) melhores avaliações de desempenho; (e) maior pontualidade;

(f) menor absenteísmo; (g) baixa percepção de alternativas de emprego e (i)

maior produção.

A luz do anterior indica a importância do estudo para a empresa

Ticketmaster por se tratar de uma companhia relativamente nova no mercado

(três anos). A formação da cultura organizacional infiuencia o

comprometimento das pessoas (Lahiry, 1994) e conseqüentemente a

produtividade da empresa como um todo. _--------

2.1.5 A mensuração de comprometimento organizacional

O' Reilly 111 e Chatman (1986) apontam para existência da falta de

consenso na definição e mensuração do comprometimento organizacional.

Assim, diferentes termos e instrumentos têm sido usados para descrever e

medir os mesmo fenômeno.

O instrumento proposto por Cook e Wall, 1980 (in Meyer & Allen, 1990)

foi desenvolvido e considerado pslcometrtcamenteadequado _e_estável para

mensurar o comprometimento organizacional em servidores públicos da Grã

Bretanha.
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Meyer e Allen (1984) propuseram uma medida de comprometimento

afetivo, com uma escala de oito itens que não incluía intenções de

rotatividade. Essa escala foi denominada Affective Commitment Scale - ACS.

Observa-se que a produção científica, no exterior e no Brasil, tem

utilizado estratégias metodológicas que priorizam o uso de dados

quantitativos. Geralmente, são utilizadas escalas, tipo Likert, com níveis

elevados de confiabilidade.

O instrumento que atualmente predomina na pesquisa em

comprometimento organizacional é o "Organizational Commitment

Ouestíonalre" - oca, desenvolvido por Porter, Steers, Mowday e Boulian,

1974 (in White & colaboradores., 1995). A meta-análise de Mathieu e Zajac

(1990) encontrou um índice de 52%, entre as amostras que estudou, de

utilização do oca.

Este questionário foi desenvolvido para avaliar as três características

conceituais do enfoque afetivo:

• Crença e aceitação dos objetivos e valores organizacionais;

• Disposição para defender a organização.

• Desejo de manter um vínculo com ela.

o instrumento é constituído de quinze itens, sendo nove positivos e seis

negativos, numa escala ancorada de sete pontos, do tipo Likert, que vai de

"discordo plenamente" até "concordo plenamente". O escore individual é

obtido por meio da média aritmética das respostas dadas aos quinze itens do

instrumento. Segundo Mowday e colaboradores (1982), esse escore

representa um indicador do comprometimento do empregado para com a
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organização, à qual está vinculado. O OCO foi por eles aplicado a diversos

grupos ocupacionais.

As análises fatoriais, na maioria dos estudos, revelaram um único fator

com índices de confiabilidade (a de Cronbach) entre 0,82 e 0,93. Embora seja

o instrumento mais utilizado pelos pesquisadores na mensuração do

comprometimento organizacional, a literatura aponta divergências quanto à

estrutura fatorial do OCO. As análises fatoriais do OCO, segundo White e

colaboradores (1995), têm produzido diferentes resultados: muitos

pesquisadores encontraram suporte empírico para escalas unifatoriais (Ferris
- - -

e Aranyas, 1983) e bifatoriais (Mowday e colaboradores, 1982, Tetrick e

Farkas, 1988).

Existem estudos comparando o comprometimento organizacional entre

culturas, tais como a dos Estados Unidos da América e a do Japão. Luthans,

McCaul e Dodd (1985) aí encontraram uma escala bifatorial. White e

colaboradores (1995) avaliaram a dimensionalidade do OCO, também no

Japão, indicando um modelo de três fatores que- .apóla --a - -visão de

comprometimento como um elemento multidimensional e, ainda, confirme sua

validação para aquela cultura.

No Brasil, o OCO foi inicialmente validado por Borges-Andrade, Afanasieff

e Silva (1989), que encontraram, para uma amostra de duas instituições

públicas federais: a SUDECO (Administração direta) e a EMBRAPA

(administração indireta) , o índice de confiabilidade de 0,85, tão elevado

quanto os descritos na literatura internacional. Das análises fatoriais foi

extraído, apenas, um fator que explicou 80% e 100% da variação da medida.

A escala traduzida e adaptada por Borges-Andrade e participantes foi

aplicada, posteriormente, numa amostra de 313 servidores na Universidade

Federal da Bahia, por Brandão, 1991 (in Borges-Andrade, 1994), quando foi
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confirmada a estrutura unifatorial e o coeficiente de confiabilidade (a de

Cronbach) obtido foi de 0,85, após a eliminação de dois itens que

apresentaram baixas cargas fatoriais.

Bastos (1992) aplicou o questionário em uma amostra de 428

trabalhadores de diversas organizações públicas e privadas, retirando os itens

que indicavam intenções comportamentais . Estaescala reduzida apresentou

uma correlação de 0,97 com a escala original. Somente um fator foi extraído

com coeficiente de confiabilidade igual a 0,87. O pesquisador concluía pela

excelente adequação do novo instrumento reduzido (9 questões), sugerindo

sua utilização nos estudos posteriores sobre o tema.

Embora não haja consenso quanto à definição de comprometimento

organizacional, bem como um único instrumento para mensurá-lo, o oca vem

sendo largamente utilizado, comparado-se a outras escalas que medem o

comprometimento na perspectiva instrumental.

2.1.6 A pesquisa sobre comprometimento organizacional no Brasil

No Brasil, o comprometimento organizacional tem despertado o

interesse de muitos pesquisadores, pela contribuição que pode oferecer para

aumentar o vínculo entre o empregado e a organização.

Os estudos de comprometimento organizacional no Brasil inserem-se

basicamente na perspectiva afetiva, utilizando o instrumento proposto por

Mowdaye colaboradores (1982), que foi traduzido e adaptado-para o contexto

do serviço público brasileiro por Borges-Andrade, Afanasief e Silva (1989) e

depois ampliado para outros contextos, com um número mais reduzido de

itens, por Bastos (1992).

41



42

Há relatos de pesquisas a partir de 1989, quando Borges-Andrade,

Cameshi e Xavier realizaram na EMBRAPA - instituição pública de pesquisa

agrícola - estudo com o objetivo principal de identificar, dentre cinco grupos

de variáveis: pessoais, de papel, grupais, organizacionais e ambiente externo,

aquelas preditoras de comprometimento organizacional nas áreas meio e fim.

O objetivo desse estudo era encontrar um modelo de predição geral.

Os estudos nessa área foram sendo ampliados, paulatinamente. Assim,

Brandão (1991) abordou o tema comprometimento do servidor público , um

tipo de profissional que, segundo a autora, se encontra, atualmente,

estigmatizado como inoperante, ocioso e descomprometido. O objetivo central

do trabalho desenvolvido consistiu ná busca da compreensão dos fatores que

poderiam determinar o nível de comprometimento organizacional, tendo em

vista ser esse um dos vínculos mais questionados em relação a profissionais

da Administração Pública. Brandão procurou, também, entender os possíveis

fatores antecedentes do comprometimento, levando em consideração um

leque ampliado de variáveis pessoais, organizacionais e do contexto de

trabalho em que se insere o trabalhador.

Outro importante conjunto de pesquisas foi realizado na Universidade

Federal de Uberlândia (MG) em que Favoreto, 1991 (in Siqueira, 1994), teve

como objetivo verificar se trabalhadores com diferentes tipos de motivação

social (de afiliação, poder e realização) mostravam níveis de

comprometimento diferentes. Utilizou como amostra, funcionários de uma

instituição pública.

Ainda nesta universidade, Salvador, 1991 (in Siqueira, 1994), buscou,

por meio de sua pesquisa, evidências de que as pessoas mais comprometidas

com a organização retêm maior volume de informações sobre programas

organizacionais relativos à política de recursos humanos.
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Outro estudo desenvolvido pelos pesquisadores de Uberlândia foi por

Pellzer, 1991 (In Siqueira, 1994). A autora analisou em modelo preditivo, no

qual incluiu nove antecedentes, assim agrupados: dados pessoais (sexo,

idade, escolaridade e estado civil); papel organizacional (tempo de serviço na

empresa); grupo de trabalho (satisfação no relacionamento); aspecto

organizacional (oportunidades de promoção) e ambiente externo (opções de

emprego e prestígio da empresa). A amostra foi constituída de trabalhadores

de uma empresa de construção civil.

A Fundação João Pinheiro - instituição pública de pesquisa do Governo

do Estado de Minas Gerais, vinculada ao Sistema Estadual de Planejamento,

com sede em Belo Horizonte - foi à organização estudada por Gama (1993)

que, a partir do modelo proposto por Borges Andrade, Cameschi, e Xavier

(1990) no primeiro estudo sobre o tema, alterou as variáveis que não se

aplicavam à Fundação.

O objetivo do autor foi explicar o comprometimento através de variáveis

preditoras que descrevem características pessoais, funcionais, papéis

organizacionais, grupos de trabalho e ambiente externo. Verificam-se

resultados semelhantes aos dos estudos já realizados no Brasil, que

analisando os antecedentes de comprometimento em instituições públicas,

evidenciaram a importância das variáveis organizacionais como preditoras de

comprometimento e, notadamente, a oportunidade de crescimento na carreira

e o progresso funcional.

Dias e Moraes (1994) contribuíram com as pesquisas sobre o tema,

buscando identificar na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de

Minas Gerais - EMATER-MG - quais as variáveis preditoras do

comprometimento de seus empregados para com a organização. Baseados na

literatura, construíram um modelo, que é um desenvolvimento daquele

proposto por Borges-Andrade e colaboradores (1990), quando visou
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diagnosticar o comprometimento entre os servidores da EMBRAPA. Novas

variáveis de conteúdo e contexto do trabalho foram incorporados ao modelo:

nível de satisfação e qualidade de vida no trabalho.

Ampliado o âmbito das pesquisas já realizadas, Bastos (1994) buscou

aprender, em seu estudo, como o trabalhador estrutura, simultaneamente,

seus compromissos com a organização, a carreira e o sindicato no contexto

de trabalho. Com o aprimoramento das pesquisas sobre o tema, tornou-se

possível à realização de correlações com outras variáveis, como por exemplo,

ética e estresse.

Vale ressaltar que, com base nos estudos de comprometimento

organizacional, realizados no país, até o momento, algumas prescrições para

políticas organizacionais e procedimentos de administração e

desenvolvimento de recursos humanos já puderam ser elaborados,

reforçando, assim, a importância de se prosseguir com os estudos desse

assunto no contexto nacional.

Para o desenvolvimento deste trabalho, a pesquisa sobre comprometimento

organizacional no Brasil se torna importante já que sustenta a relevância do

objetivo proposto.

2.1.7 Valores e Comprometimento organizacional

Nesta secção apresentaremos a relação entre valores, valores

corporativos e comprometimento organizacional.

2.1.7.1 Definição de Valores

Elizur, Borg, Hunt & Beck, 1991 (in Oliveira, 1997) definem valores

como padrões normativos para julgar e escolher entre modos alternativos de
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comportamento. Schwartz & Bilsky (1987, 1990) apresentam a seguinte

definição: princípios ou crenças organizados hierarquicamente, e relativos a

estados de existência ou a modelos de comportamentos desejáveis e que,

orientando a vida das pessoas, expressam interesses individuais, coletivos ou

mistos.

-,

Para que haja maior clareza conceitual, faz-se necessário realizar a distinção

entre valores e atitudes. Feather (1995) , referindo-se a essa diferenciação,

destaca o seguinte:

• Os valores variam em sua importância de pessoa para a pessoa, e são em

número menor do que as atitudes e crenças;

• Eles são mais abstratos que as atitudes e organizados em termos de sua

importância para o self;

• São estáveis ao longo do tempo;

• Possuem uma carga afetiva. O indivíduo poderá defender seus valores e

reagir quando são frustrados ou realizados esses valores.

2.1.7.2 Valores organizacionais

Deal e Kennedy (1982) referem-se aos valores como crenças e

conceitos básicos numa organização, representando a essência da filosofia da

organização para o alcance do sucesso, pois fornecem um sentido de direção

comum para todos os empregados e um guia para o comportamento diário.

Nesse sentido, os valores organizacionais são de capital importância para a

empresa. Eles sustentam as atitudes, determinam a forma de julgar o

comportamento organizacional e constituem uma motivação para ação.

Tamayo e Gondim (1996) definem valores organizacionais como

princípios ou crenças, organizados hierarquicamente, relativos a tipos de
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estrutura ou a modelos de comportamentos desejáveis que orientassem a vida

da empresa e estão a serviço de interesses individuais, coletivos ou mistos.

Nesse conceito são enfatizadas as dimensões cognitiva, motivacional,
hierárquica e funcional.

o estudo dos valores, na perspectiva organizacional, é plenamente

compreensível quando se considera sua importância na formação

desenvolvimento e na manutenção da cultura organizacional.

Tendo em vista a relação dinâmica entre os valores, comportamentos e

práticas organizacionais, Kotter e Heskett (1992/1994) apontam a existência

de um processo de influência recíproca, no qual os comportamentos

influenciam os valores, e vice-versa. Desse modo, no processo de

manutenção da cultura organizacional, os valores podem ser transmitidos

através do processo de socialização e de outras práticas organizacionais, tais

como reuniões, seminários, conferências, boletins informativos, avaliação de

desempenho, histórias, mitos, reforçando a cultura organizacional, e

determinando o comportamento dos membros organizacionais.

No mundo corporativo, os valores têm sido manifestados na forma de

credo, declaração de visão, carta de intenções, etc.

De acordo com Ravlin e Meglino, 1989, (in Oliveira, 1997), os valores

do trabalho expressam preferências por vários modos de comportamentos, no

trabalho, que são socialmente desejáveis. Esses autores realizaram estudos

cujos objetivos foram explorar a questão da transitoriedade nas preferências

dos valores do trabalho, com o objetivo de determinar se esses valores podem

ser definidos e mensurados hierarquicamente. Segundo esses autores, a falta

de consistência na preferência de valores poderia , ao longo prazo, levantar

questões sobre a estabilidade dos valores, acarretando a necessidade de
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reformular a noção atual de valores que, como elementos estáveis,

influenciam as atitudes e comportamentos.

./

Outro estudo abordando o estudo dos valores do trabalho na

perspectiva da cultura corporativa, (Meglino, Ravlin e Adkins, 1989), destaca a

importância dos valores na adaptação externa e na integração interna, tal

como postulada por Schein (1991). Assim, na adaptação externa, os valores

influenciam o comportamento dos empregados no sentido de favorecer a

sobrevivência da organização. Na integração interna, o papel dos valores é

diferenciado, tendo em vista os efeitos dos valores compartilhados na

interação interpessoal. Indivíduos, com os mesmos valores, compartilham

certos aspectos do processo cognitivo. Este estudo investigou, também,

temas tais como satisfação, comprometimento e indicadores de desempenho.

A síntese dos resultados mostrou a congruência entre comprometimento,

satisfação e valores.

Conforme seu aspecto funcional, cabe aos valores orientar a vida da

empresa, e guiar o comportamento dos seus membros. Os valores influenciam

não só o comportamento dos indivíduos, como também o julgamento sobre o

comportamento de outros. Podem também ser considerados como um projeto

da empresa e um esforço para atingir as metas por ela fixadas. Dessa forma,

os valores têm a função de "vincular as pessoas, de modo que elas

permaneçam dentro do sistema e executem as funções que lhes foram

atribuídas" (Katz e Kahn, 1978).

2.2 Cultura Organizacional.

2.2.1 Visão Geral de Cultura Organizacional

Atualmente muito se tem discutido sobre cultura organizacional e sua

importância e influência nas decisões e comportamentos de uma organização
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e seus componentes. Cultura tornou-se um importante elemento na equação

de administração, devendo sempre ser levada em consideração pelas

pessoas que conduzem o destino da administração.

o tema cultura organizacional apresenta uma importância cada vez

maior na análise organizacional tornando-se urnasdasprincipais _,,ªriç1veise

sendo um dos fatores determinantes do sucesso ou fracasso em muitos

processos de mudança ou intervenções em empresas. A literatura não aponta

uma teoria sobre cultura organizacional, indicando apenas fragmentos e

justificações da mesma.

Thevenet (1989), argumenta que a identificação da cultura de uma

organização permite compreender o funcionamento das mesmas e resolver

seus problemas. A cultura pode ser considerada um paradigma da

representação da lógica de desenvolvimento e funcionamento de uma

organização, ou seja, suas formas de gestão e participação, suas relações

intra e interserviços, suas formas de decisão e controle dos resultados. O

estudo da cultura organizacional permite ainda, a identificação do seu

processo evolutivo de desenvolvimento, o qual promove a aprendizagem de

padrões adequados para agir e resolver problemas.

Van Maanhen & Barley (1985) desenvolvem a idéia de cultura como um

conjunto de soluções que um grupo delineia para fazer face aos problemas da

vida comum, sendo estas soluções transmitidas a todos os seus membros

novos.

Segundo Tavares (1993), a cultura orqanlzacional é urn conjunto de

soluções observáveis, discerníveis e identificáveis, relativas à sobrevivência,

manutenção e crescimento de grupo humano delimitado, que denominamos

empresa. Este conjunto de soluções é um aglomerado de aspectos

ideacionais, comportamentais e materiais.
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Para Deresky (1994), a cultura de uma organização envolve objetivos,

entendimentos e compreensões que são aprendido de membros de gerações

anteriores, impostos por membros da geração atual e passado para as

gerações futuras. Este comportamento compartilhado resulta em atitudes

comuns, códigos de conduta e expectativas que guiam e controlam
\

subconscientemente os padrões de comportamento.

Harris e Moran (1996) apresentam os efeitos e importância da cultura

organizacional para uma organização. Segundo os autores, a cultura afeta o

modo como uma organização lida com competição, concorrência e mudanças,

sejam em termos de economia, tecnologia ou pessoal. Ainda segundo os

autores, seria a capacidade humana de adaptar-se a novas circunstancias e

transmitir estas novas habilidades e conhecimentos às gerações futuras.

A mais relevante contribuição sobre o tema é a de Schein (1985) que

define cultura organizacional' como "o padrão de pressupostos básicos -

inventados, descobertos ou desenvolvidos por um determinado grupo na

medida em que aprende a lidar com seus problemas de adaptação externa e

integração interna - que funcionou suficientemente bem para ser considerado
I

váiido e, portanto, para ser ensinado aos novos membros como o modo

correto de perceber, pensar e-sentir em relação a esses problemas". Uma

importante distinção entre os três níveis diferentes de cultura (os artefatos

culturais, os valores e os pressupostos básicos) é feita por Schein.

Os artefatos são as manifestações mais visíveis de cultura e mais

fáceis de serem notadas por um estranho à organização, mas não devem ser

confundidos com a cultura em si. Os edifícios e a organização do espaço

físico, as tecnologias de produtos e de processos, a linguagem utilizada e

outros padrões audíveis e visíveis de comportamento são artefatos culturais.
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Por sua vez, o nível dos valores é mais difícil de ser percebido e

representa uma tendência a preferir determinadas situações ou estado de

coisas em relação a outros. Eles determinam a percepção subjetiva da

realidade. Quando os valores forem testados por um grupo e percebidos como

válidos para a situação, sendo capazes de resolver os problemas de

adaptação externa e integração interna, eles se transformam em pressupostos

básicos, passando assim a ser incorporados no plano inconsciente.

Os pressupostos básicos são difíceis de ser confrontados e debatidos e

definem as principais orientações da organização.

Visando ampliar a proposta de cultura de Schein ao incorporar uma

dimensão política, Fleury (1990) concebe cultura organizacional como um

conjunto de valores e pressupostos básicos expresso em elementos

simbólicos, que em sua capacidade de ordenar, atribuir significações,

construir a identidade organizacional, tanto agem como elemento de

comunicação e consenso, como ocultam e instrumentalizam as relações de

dominação.

Para Smircich (1985), há uma grande mistificação na análise isolada de

cultura organizacional, pois normalmente ela não engloba o completo e

preciso conceito de cultura na análise e compreensão de organizações. Ainda

segundo a autora, as organizações estão em um processo de contínua

evolução cultural, ou seja, produzindo e reproduzindo realidades sociais que

inibem, estimulam, desanimam e desconcertam o comportamento. Assim, tirar

conclusões sobre cultura organizacional é um meio arbitrário, pois depende

daquilo que se deseja prestar atenção e enfocar.

Seguindo o mesmo raciocínio anteriormente apresentado por Smircich,

Morgan (1996) coloca que cultura organizacional não se impõe à uma

situação social, mas ao contrário, é desenvolvida durante o curso da interação
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sociai. Além disto, diz que a natureza de uma cultura é encontrada em suas

normas sociais e costumes e o sucesso de se construir realidade social

adequada envotvenaadesãoa estas regras de comportamento.

Por meio da observação da cultura, seja em organizações ou

sociedade, na realidade observamos a evolução das práticas sociais que

foram e são influenciadas pelas muitas e complexas. interações entre as

pessoas, eventos, situações e outras condições gerais. Deste modo, a cultura

é algo que está em constante evolução.

Schein discute os pressupostos e crenças, que formam um padrão

básico de procedimentos para lidar com problemas de natureza externa e

interna, e afirma que não seria possível entender, administrar ou melhorar

uma organização se não obtivermos uma compreensão de sua base cultural,

ou seja, a alma que esta organização possui.

Em seu artigo "Are Vou Corporated Cultured ?" Schein discute que

cultura organizacional tem fortes influências no conjunto de respostas que

esta oferece ao ambiente externo e interno, afetando diretamente sua

estratégia, sua definição estrutural, seus processos e sistemas, bem como

sua produtividade, seu desenvolvimento tecnológico e outros fatores críticos

que regem seu dia a dia.

No artigo, o autor pondera que na realidade o que a cultura faz é

solucionar os problemas básicos de sobrevivência de um grupo ou

organização, de forma a adapta-lo ao ambiente externo e integração de seus

processos internos no sentido de assegurar a capacidade de sobreviver e

continuar adaptando-se, ou seja, ajuda e orienta os membros de um

determinado qrupo/orqanlzação a adequar-se internamente para melhor lidar

com as questões externas. Para tanto, afirma que há algumas áreas de
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definição que formam o consenso cultural no qual se efetivarão as ações de

determinada organização:

• Sobre a missão, principais atividades e funções;

• Sobre os meios que serão utilizados para alcançar os objetivos

pretendidos;

• Consenso sobre os critérios que serão utilizados para mensurar os

resultados;

• Quanto à análise de problemas e suas soluções estratégicas;

• Nas definições estruturais, como grupos e subgrupos e alocação de

autoridade e exercício de poder;

• Consenso quanto ao critério para alocação de recompensas e punições.

Isto está alinhado ao fato que as decisões que uma organização toma para

enfrentar seus problemas internos e externos estão diretamente ligadas a

seus pressupostos e crenças culturalmente embasadas. Schein discute que

de um modo ou outro temos que lidar com as organizações, seja como

funcionário, cliente ou qualquer outra coisa, e nem por isso deixa de ser

menos complicado entender certos comportamentos, que podem

supostamente parecer burocracia, políticos ou irracionais. A compreensão do

motivo que conduzem as ações para um lado ou outro necessita que

esclarecemos vários pontos ainda obscuros sobre cultura organizacional.

Segundo Hofstede (1997), somente recentemente o tema cultura, o qual

originalmente era associado à aspectos nacionais, começou a ser vinculado à

aspectos organizacionais, tendo sua aparição iniciada na década de 60

vinculada a clima organizacional. Para o autor, tornou-se moda discorrer

sobre o tema cultura organizacional no meio profissional e acadêmico, embora

sem que tenham surgido definições claras e precisas. De toda maneira, o

conceito amplamente aceito diz que cultura organizacional apresenta os

seguintes aspectos:
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• Holístico: onde o todo é maior que a soma da~s--fpy,aHr'ftte",",s:P-;-----

• Historicamente determinado: reflete a história da organização;

• Antropológica: como rituais e símbolos;

• Socialmente construída: criada e preservada pelos grupos que formam a

organização;

• Difícil de mudar: embora ainda não se tenha claro quão difícil seja.

Ao assumir que o termo cultura em geral seja associado com o programa

mental coletivo que distingue os membros de um grupo dos outros, o autor

expande este conceito tratando cultura organizacional como sendo o

programa que distingue os membros de uma organização de outra.

Hofstede (1997) distingue duas vertentes entre as pessoas que analisam

cultura organizacional, identificando aqueles que consideram cultura como

algo que a organização tem, e aqueles que consideram como algo que a

organização é. A primeira versão predomina entre consultores de

administração e administradores, enquanto a segunda preocupa-se com

compreensão da cultura e é quase exclusivamente encontrada entre os

acadêmicos puros.

Em uma concepção mais ampla, qualquer organização é um conjunto

delimitado de interações sociais, apresentando, portanto, as características de

uma cultura. Mesmo no início de sua existência, uma organização tem uma

cultura, pois ela é parte de um contexto social (que já possui uma cultura) e,

também é parte da experiência de seus indivíduos, que constituem por si, um

repertório cultural.

Van Maanen & Barley (1985) discutem que para uma organização ser uma

cultura, ela deve possuir uma identidade reconhecível e conter a idéia de

diferenciação. A identidade reconhecível é alcançada através da
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exteriorização de uma visão de mundo, de um modo próprio de fazer as

coisas e de interagir. A consciência da diferenciação é fruto do próprio

ambiente de trabalho que é variado, gerando assim diferentes culturas.

A distinção entre os diferentes pressupostos sobre a natureza humana e

suas implicações para a administração é feita por McGregor (1960),

diferenciando entre a Teoria X e a Teoria Y. A primeira tem como

pressupostos a indolência natural do trabalhador, sua falta de ambição e

responsabilidade, indiferença às necessidades organizacionais, resistência às

mudanças, passividade no desempenho das funções, exigindo uma

intervenção direta dos administradores que devem convencer, dirigir, motivar,

controlar e punir os trabalhadores. Por sua vez, a Teoria Y assume que as

pessoas querem se desenvolver, estão dispostas a assumir

responsabilidades, são capazes de se auto-controlar e de se interessar pelos

objetivos organizacionais.

Pela verificação das definições dos autores anteriormente citados,

percebe-se a transmissão de um modelo de soluções e pressupostos para a

resolução de problemas e garantia da sobrevivência de um grupo. Neste

ponto, a cultura representa um mecanismo de adaptação das organizações ao

ambiente , seja tecnológico, político ou social.

2.2.2 Divisão da Cultura em Subculturas

Segundo Van Maanen & Barley (1985), uma cultura pode fragmentar-se

em diversas. sub-culturas, caracterizadas pelo compartllharnento-de uma

ideologia comum a todo a organização, mas também pelo desenvolvimento de

ideologias próprias. As sub-culturas desenvolvem uma linguagem própria,

normas próprias incorporadas na relação social, podem ter um horizonte de

tempo ( por exemplo, equipes formadas para realizar projetos com prazo de
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finalização), e podem desenvolver perspectivas distintas quanto à missão da

organização.

São tomados como exemplos de situações que levam a formação de

sub-culturas nas organizações o processo de burocratização (divisão do

trabalho e criação de interesses diversificados); a incorporação de culturas no

caso de aquisições de empresas ou fusões; a presença de tecnologia variada

e flexível (por exemplo, os professores de uma unidade de ensino tem

diferentes didáticas para ensinar seus alunos); as situações de inovação

tecnológica com a introdução de profissionais diversos e especialistas à
organização; e a diferenciação ideológica, ou seja, as diferentes idéias

desenvolvidas pelos setores de uma organização, por exemplo, os interesses

diversos nos departamentos de produção, marketing e recursos humanos.

2.2.3 Símbolos e Valores da Cultura Orqanizacional __ _

A literatura aponta diversos elementos identificadores e

caracterizadores da cultura de uma organização, entre os quais, seus valores,

mitos, símbolos, ritos e sua estrutura de poder. Para Tavares (1991), os

valores são elementos definidores e identificadores por excelência, dos

grupos sociais humanos, fundamentos básicos das distinções culturais pois

estabelecem comportamentos, sentimentos e expressões muito típicos, e

próprios para cada grupD.---- --------

Os valores são fins socialmente sancionados, ou seja, selecionados,

escolhidos einternalizados pelos indivíduos atuantes no sistema, constituindo

o coração da cultura, definindo o sucesso em termos concretos para os

empregados e estabelecendo os padrões que devem ser alcançados na

organização. Estes valores devem ser entendidos como a base dos

comportamentos e devem ser visíveis nas ações da organização. Muitas
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vezes os valores declarados não se constituem em ações práticas, havendo

uma diferença entre o discurso teórico e a prática.

Alguns exemplos de valores organizacionais podem incluir o foco no

cliente, a criatividade, a qualidade, a tecnologia, a proatividade, a

fiexibiiiâade, o compromisso, a prudência, a colaboração, o respeito pessoal,

a preocupação social, a produtividade, a transparência, o risco, a

informalidade, a confiabilidade, a competitividade, a liderança, entre outros.

Segundo Tavares (1991), a filosofia de uma organização, modela a

estruturação interna bem como a sua interação com o ambiente de negócios

externo.

A partir de uma perspectiva antropológica, a filosofia da empresa é uma

expressão de um corpo ideológico, correspondente a cosmovisão que os

grupos humanos constroem para interpretar o universo, a si mesmos, e a sua

posição nele, sendo a mitologia de um povo parte desta cosmovisão. O mito

deve ser entendido como uma "expressão verbal (escrita ou oral) que expõe a

visão do mundo, normas de ação socialmente aceitas, fins socialmente

selecionados (valores) estabelecendo modelos de pensar/agir/sentir

pertinentes (próprios) a um grupo social delimitado.

Dentro do contexto organizacional, a mitologia e os mitos de uma

organização representam o conjunto de suas histórias, que compõem os fatos

da empresa, bem como as interpretações dadas aos fatos que conformam a

realidade de seu ambiente interno, e suas interações com o ambiente externo.

As histórias e narrativas correntes na organização estabelecem os modos de

pensar, sentir, e agir para o grupo de pessoas que participam do seu processo

de criação, estabelecendo significados e dando sentido as atividades e

comportamentos vividos dentro da orqanização, _
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Dentre os diversos mitos que podem estar presentes na mitologia de

um povo, estão seu mito de origem, seu herói civilizador, seu anti-herói e seu

panteão de heróis. As histórias de criação do mundo feitas por algum ser ou

entidade, habitante ou não da esfera do sobrenatural, constituem-se no mito

da origem daquele povo. Quando este mito é ascendente do povo (sendo

humano ou não), ele é designado herói civilizador.

Do ponto de vista antropológico, este pode ser o criador do universo, o

ordenador de um mundo preexistente, confuso e caótico, que adquire

significado através de sua ação transformadora, resultando no mundo tal qual

se verifica no presente. Sob uma perspectiva organizacional, o mito de origem

e o herói civilizador podem ser encontrados na figura do fundador da

empresa.

Antropologicamente, a gestão do mundo muitas vezes é conseguida a

partir do auxílio de um panteão de heróis, sempre prontos e dispostos a

lutarem e defenderem a soberania do seu herói civilizador. Muitas vezes, a

mitologia apresenta também o anti-herói, ou seja, o agente da desordem,

misturando coisas, confundindo o mundo, trazendo sofrimento e destruição.

Sob uma perspectiva organizacional, o panteão de heróis pode ser

identificado pelos líderes da organização, enquanto que o anti-herói é tido

como um elemento contrário ao fluxo de ações da empresa, um ativista, não

significando porém, que suas contestações estejam erradas ou equivocadas.

Os símbolos, elementos formadores e identificadores de uma cultura,

estão freqüentemente presentes nas histórias e narrativas de uma

organização, compreendendo um conjunto de significados extremamente

comunicativos, sejam estes verbais ou materiais. No contexto organizacional,

além das representações verbais, os símbolos podem ser representados por

vagas na garagem, objetos de premiação, cartões de ponto, uniformes,
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bottons e crachás, definições espaciais das salas dos diretores e gerentes,

entre outros.

Para Tavares, (1991) antropologicamente, os ritos também constituem-

se em elemento identificador de uma cultura, representando expressões da

cosmologia de um povo, ou da filosofia da empresa e são cadeias

condensadas de significados transmitidos através de seqüências de

comportamento, fazendo uma ligação profunda entre as dimensões racionais

e não racionais, presentes no cotidiano do grupo que o encena.

Os ritos de uma organização expressam os valores básicos e

essenciais, que dão o sentido e significado de identidade e integração a

qualquer grupo, que tem condições de o criar. As confraternizações de fim de

ano e as celebrações para entrega de prêmios aos funcionários de destaque

são exemplos de ritos organizacionais.

A estrutura de poder e a comunicação são elementos que permitem

uma melhor caracterização da cultura de uma empresa. A correta

interpretação da estrutura de poder das organizações, possibilita a

identificação do "quem é quem" nas relações internas e externas, desnudando

a verdadeira natureza das organizações, corporificando sua cosmovisão, seus

valores relativos ao ambiente interno, entre outros (Tavares, 1991). A autora

identifica alguns padrões comportamentais que expressam a estrutura de

poder de uma organização: a tecnonimia (regras de nominação) ; a expressão

verbal e corporal diferenciada por categorias de pessoas reconhecidas

internamente; os orçamentos de tempo (quanto tempo uma pessoa dispensa a

outra); a territorialidade (delimitação de posse do espaço); e os padrões de

movimentação (quem vai aonde, quem chama quem).

- 2.2.4 Gerenciamento da cultura organizacional

58



59

A literatura no campo da análise organizacional aponta que o

conhecimento da cultura de uma empresa é um elemento bastante elucidativo

da sua maneira de agir e resolver problemas, identificando seu processo de

desenvolvimento e a lógica de seu funcionamento, e permitindo em uma

análise mais profunda, a identificação das formas e padrões pelos quais as

estratégias são concebidas.

Stanley (1984) argumenta que as estratégias de uma organização são

derivadas de suas crenças orientativas, ou seja, os dogmas, crenças e valores

fundamentais de uma organização que fornecem os elementos necessários

para a construção da identidade organizacional a ser compartilhada por todas

as pessoas.

Uma organização precisa identificar e caracterizar a sua cultura,

através do trabalho interno ou contratação de auditores, para tomar

conhecimento dos valores que regem as suas estratégias, e se necessário,

iniciar um processo de gerenciamento cultural. Fleury (1989) afirma que o

gerenciamento da cultura de uma organização é possível, porém, com

grandes dificuldades. "Quando o gerenciamento de uma cultura implica na

manutenção dos padrões vigentes, as possibilidades de planejamento e

controle dos elementos simbólicos reforçadores do tecido cultural (crenças e

valores) são maiores"; investindo-se assim, no desenvolvimento dos rituais e

práticas organizacionais mantenedoras dos valores básicos da organização".

A autora afirma que o gerenciamento da cultura quando a proposta é de

mudança de padrões culturais, é bastante complexa, pois neste caso, esbarra

na resistência de vários setores da organização. As mudanças na cultura

organizacional, neste caso, são mais facilmente alavancadas nos momentos

de crise, uma vez que em períodos de estabilidade, as resistências à
alteração do status quo são maiores ("não se mexe em time que está
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ganhando"). As seguintes situações potencializadoras podem facilitar a

transformação dos padrões culturais de uma organização:

• Situações ligadas ao ambiente externo, tais como, momentos de crise, de

retração ou expansão da organização, drásticas transformações na

economia, mudanças na natureza e intensidade da competição, mudanças

tecnológicas, entre outras;

Situações ligadas ao contexto interno, tais como, o surgimento de novas

lideranças, reorganizações do processo de trabalho, introdução de novas

políticas organizacionais, aplicação de novos modelos de gestão

administrativa, etc.

Thevenet (1989) afirma que para se mudar a cultura de uma organização,

deve-se inicialmente identificar seo probiema que atinge a organização é um

problema cultural. Segundo o autor, um problema cultural é crônico, ou seja,

representa uma situação permanente, não satisfatória, próxima de outros

maus funcionamentos constantemente observados, e largamente difundido

por toda a organização; não sendo resolvido através de outras técnicas

gerenciais. Para o autor, os principais promotores da mudança da cultura de

uma organização estão no papel exercido pelos líderes enquanto agente de

mudança, e nas situações de mudança do ambiente global que colocam a

organização em situação de risco de sobrevivência (aquisições, fusões,

alianças, catástrofes, etc).

2.2.5 Cultura, Mudança Cultural e Mudança Organizacional

A cultura é um dos mais fortes elementos conservadores nas

organizações porque dá estabilidade e reduza imprevisibilidade do grupo. As

organizações dificilmente mudam sua cultura, mesmo quando se tenta impor
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mudanças culturais de cima para baixo. As organizações mantém sua cultura

até que as ações empreendidas não sejam mais compatíveis com a natureza

dos problemas enfrentados, levando a organização a culpar o ambiente,

certos indivíduos ou então, grupos internos por suas dificuldades.

Enquanto não se exaurem todos os mecanismos capazes de enfrentar a

situação, a organização continua vivendo na expectativa de poder solucionar

seus dilemas dentro do esquema cultural tradicional, até que se assuma a

necessidade da organização mudar sua cultura, a fim de sobreviver.

Os mecanismos de mudança cultural na fase inicial de uma organização

são a evolução natural, quando a cultura é alterada simplesmente pela

incorporação do que parece funcionar melhor, a evolução auto-dirigida através

de terapia organizacional geralmente promovida- -pol'pess6as -da fora, a

evolução administrada através de "híbridos" (membros da organização que

tem alguns pontos de vista discordantes) que são colocados em posições

dominantes, ou ainda, através de uma revolução administrada, feita mais

comumente por agentes externos (Schein, 1985).

Na fase seguinte da evolução da organização, a meia idade, as

mudanças podem ocorrer a partir de mudança planejada e do

desenvolvimento organizacional, da introdução de novas tecnologias

radicalmente diferentes, de escândalos que ocorrem e destroem mitos a

respeito das práticas efetivas da organização ou ainda do incrementalismo,

quando as decisões gradualmente vão apontando para um novo conjunto de

pressupostos claros para alguns poucos membros.

Finalmente, na fase de maturidade, muito comumente associada a

declínio ou estagnação, os mecanismos de mudança são a persuasão

coerciva quando se percebe que não há saídas fáceis e os membros da
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organização percebem a necessidade de revlravoltasoua transformação

radical da organização.

Gagliard (1986), por sua vez, considera três tipos de mudança cultural nas

organizações:

• aparente mudança, quando a organização realiza algumas mudanças a fim

de preservar sua cultura;

• revolução cultural, quando os novos valores são antagônicos aos

anteriores, representando de modo geral um--esforço--abnegado dos

membros que construíram sua identidade em torno dos valores antigos,

quase sempre significando fluxos intensos de saída e entrada de pessoal e

a destruição de símbolos importantes;

• incrementalismo cultural, quando os valores propostos são

complementares aos existentes, ampliando o leque de alternativas. As

fontes geradoras de mudança cultural tendem a estar mais no ambiente e

podem encontrar espaço ou não dentro da organização.

Uma das formas de mudança cultural é através do mimetismo ou "contato"

cultural, uma relação sistemática com outra(s) organização(ções). Por

exemplo, uma pequena empresa que se torna fornecedora de uma grande,

pode assimilar inúmeras práticas, técnicas e, com o tempo, valores da outra

organização. As inovações introduzidas pelo sistema japonês de

administração, em termos de política de subcontratação, aproxima fornecedor

de comprador através de laços de cooperação e confiança.

Esse processo de aculturação é demorado e começa influenciando as

práticas e alguns artefatos (sistemas de planejamento e controle, práticas de

qualidade), introduzem uma nova dimensão temporal com prazos sendo

levados mais a sério até atingir os níveis mais profundos da cultura da

organização.
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Os processos planejados de mudança cultural, de "cima para baixo",

fracassam, com freqüência, por haver negligência do passado e da história

particular da organização, na medida em que eventos anteriores não são

renegociados e elementos bem sucedidos da organização, como por exemplo,

determinados heróis, não são reconhecidos. Ou ainda, quando trata-se de

cultura a partir de uma ótica manipulativa e superficial, ignorando suas

dimensões mais inconscientes e profundas.

As culturas organizacionais mais favoráveis à mudança e à inovação

(Schein, 1989) são aquelas que consideram os seguintes fatores: _.-

• a atividade humana como proativa, orientada em direção a resolução de

problemas e a melhorar as coisas, e a natureza humana considerada como

neutra ou boa, facilitando mecanismos de cooperação, confiança e ajuda,

e reduzindo conflitos e rancores;

• a verdade deve ser buscada através de formas pragmáticas;

• a orientação em direção ao futuro próximo (em oposição à passado,

presente ou futuro distante);

• o ambiente é considerado como administrável e controlável;

• o pensamento integrativo (tratamento dos problemas como um "todo")

prevalece em oposição ao segmentalismo (compartimentalização de

problemas, ações e eventos);

• combinação do individualismo com ação e decisão em grupo;

• presença de agentes inovadores em posições de comando reforçando a

capacidade de inovação da organização e encorajando subculturas.

As abordagens tradicionais enfatizam as dimensões mais objetivas e

mensuráveis das organizações, como, a tecnologia, o tamanho e a estrutura.
- - -- _.- - - - -- --- - - - - - --- - - - - - - --

Assim, as próprias mudanças de tecnologia e estrutura podem ser

consideradas a partir de uma lógica simbólica, cultural e política. Por outro
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lado, é fundamental considerar a vinculação dos processos de mudança

organizacional às mudanças culturais e principalmente, assumir a

imprevisibilidade e aleatoriedade das mudanças que ocorrem a partir de crises

organizacionais, em oposição às abordagens tradicionalmente utilizadas de

mudança planejada.

Em toda organização estão presentes forças que demandam mudanças,

enquanto existem outras que pretendem manter o equilíbrio e a estabilidade.

A partir da dinâmica dessas forças, uma organização sai ou não de seu

estado de quase-equilíbrio. As organizações estão em freqüentes mudanças,

quase sempre rotineiras, limitadas e modestas, ao mesmo tempo em que

apresentam uma tendência a se estabilizarem, principalmente suas

dimensões, elementos e diretrizes mais básicas e fundamentais.

Os obstáculos às mudanças envolvem desde a atuação e o papel de

liderança e seus valores, até os mecanismos e as estruturas de poder. Para

os líderes, é difícil aceitar a necessidade de mudanças porque as qualidades

que fizeram seu empreendimento bem sucedido até um determinado momento

são as mesmas que se tornarão as fontes de dificuldade posteriores. Os

objetivos e compromissos das organizações mudam lentamente, de acordo

com as mudanças de coalizões políticas, e as alianças se institucionalizam

através da estrutura organizacional e dos acordos orçamentários. É por isso

que assume-se o orçamento do ano anterior como a melhor previsão de

orçamento para qualquer unidade. As práticas, crenças e estruturas de poder

nas organizações persistem, mesmo quando evidências mostram que

deveriam ser mudadas.

O compromisso com decisões e estratégicas previamente adotadas faz

com que os administradores persistam em cursos de ação muito tempo depois

que eles tornaram-se desnecessários ou incorretos, porque acreditam que a

coerência é um valor fundamental, às vezes o mais importante. A ideologia da
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coerência é mantida em uma realidade repleta de incoerências e de

contradições entre as ações e as crenças.

Entretanto, as mudanças efetivamente ocorrem, devido a impactos do

ambiente como oscilações dos mercados, alterações na concorrência,

mudanças nas políticas governamentais, ou então, em função da própria

evolução e crescimento da organização, quando percebe-se que suas práticas

fundamentais, como a estratégia, a estrutura, a tecnologia, os sistemas de

planejamento e controle não são mais adequados ao cumprimento dos seus

objetivos e propósitos. Os processos de mudança organizacional podem,

porém, ser resultados de ações prosaicas ou não intencionais de adaptações

simples e mudança ambientais ou internas que acabaram provocando

conseqüências extraordinárias.

As mudanças organizacionais, ocorrem quando, por exemplo, coalizões

políticas marginais conseguem articular um projeto e estratégias alternativas

mais consoantes com as condições contextuais, capazes de fazer mais

sentido do que os projetos existentes. O ímpeto para a mudança depende em

grande parte do desempenho da organização, de sua idade, do tipo de

ambiente, do tamanho mas, principalmente, da visão dos principais líderes e

administradores sobre a adequação das práticas à situação presente da

organização.

As sucessões administrativas são períodos de mobilizações políticas e

disputas de significados, provocando rearranjo de alianças e tentativas de

construir/destruir legitimações, capazes de criar mudanças organizacionais

amplas, não pelo fato de que há, por exemplo, um novo presidente ou que

alguma mudança significativa será implementada, mas pelos desgastes e

atritos que podem ter ocorrido durante o processo e que podem marcar a

organização por muito tempo. As mudanças internas necessárias para a
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adequação às mudanças ambientais podem demorar para serem efetivadas

pela lentidão com as que as coalizões se movem.

Pfeffer (1981), ao considerar duas importantes dimensões do processo de

mudança organizacional, ou seja, a introdução de novas tecnologias e as

alterações na estrutura organizacional, nota como elas podem ser encaradas

como componentes do sistema cultural e político das organizações. Esses

fatores contextuais (tecnologia e estrutura) são usados instrumentalmente

como justificativas para reforçar ou enfraquecer posições, podendo ser

utilizados para apoiar uma infinidade de diferentes posições, não pela sua

justificativa técnica, mas pelos seus resultados simbólicos e políticos.

A introdução de novas tecnologias não são capazes, por si só, de criar ou

reproduzir estruturas de significado porém, a forma como elas são

interpretadas e suas decorrências podem manter ou alterar certos elementos

do sistema de valores organizacionais.

A mudança de estrutura é entendida como um arranjo formal onde se

definem as relações de autoridade e de responsabilidade. Ao contrário de

enfoques que tendem a encarar as estruturas organizacionais como resultado

de formas racionais de maximizar a eficácia organizacional, a partir de

parâmetros objetivos como tecnologia, ambiente, 'estratégia ou tamanho, elas

podem ser vistas como resultado de negociaçãopolítica.- ----

Embora alguns fatores objetivos sejam importantes, tanto a cultura quanto

a política tendem a ser muito mais relevantes na medida em que as estruturas

não guardam relação direta com atividades, objetivos e tecnologias. Os

indivíduos e os grupos lutam por estabelecer estruturas que possam reforçar

valores, e o poder permite a alquns. mernbroscrlar.e alterar estruturas de

acordo com suas províncias de significado.
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A estrutura organizacional formal (organograma) é uma das formas

principais de comunicar poder. As disputas políticas nas organizações

freqüentemente circulam em torno de discussões de estrutura, que

sabidamente fornece aos atores vantagens nas lutas políticas futuras, na

medida em que definem posições na rede de informação e comunicação, além

de maior influência na alocação de recursos e na distribuição simbólica do

poder.

As organizações que contratam com base em homogeneidade de

orientação ou "background", ou que utilizam fortes práticas de socialização,

criam uma cultura mais homogênea, que resulta em menor necessidade de

diferenciação estrutural, não somente porque há menor especialização

explícita das tarefas mas, também, porque há maior compromisso e

identificação com a organização total, reduzindo os conflitos e a luta política,

que são alguns dos impulsionadores principais para a criação de novas

subunidades.

Assim, quanto mais harmonia cultural prevalecer, mais simples tende a ser

a estrutura organizacional e quanto mais discordância em torno de valores

houver, mais complexa tende a ser a estrutura. Na medida em que as

estruturas organi~acionais resultam da interação social, um dos fatores

preponderantes é o de ordem demográfica. As organizações se adaptam à

rotatividade, procurando evitá-Ia quando for o interesse, através de mudanças

estruturais, dando vazão e acomodando os anseios individuais de carreira.

o achatamento das organizações, através da redução do número de

chamadas hierárquicas, uma das tendências mais importantes nas

organizações modernas, cria necessidade de novas formas de acomodação

política e de incorporação de anseios individuais de careira e ascensão, mas,

essencialmente, exige uma concepção menos individualista da relação dos

membros da organização, dispondo-se mais facilmente à cooperação e ao
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trabalho em grupo. Deve haver, assim, uma maior coesão em torno dos

valores da organização e as subculturas e contraculturas devem ser menos

relevantes.

68



69

CAPITULO 3 - PROPOSTA METODOLOGICA

3.1 Estudo de Caso.

Este tópico refere-se às limitações metodológicas associadas à

presente pesquisa cujo objetivo central é abordar a relação da internalizacão

de valores no processo de formação de uma cultura corporativa na empresa

Ticketmaster através de um estudo de caso. Portanto, o principal

questionamento é:

"Quais as principais limitações metodológicas da pesquisa?"

Dentre as principais críticas feitas contra o método do caso, estão a não

precisão devido ao fato de não ser quantitativo, não objetivo e não permitir

generalizações teóricas.

Será utilizado para justificar esse ponto o mesmo argumento

apresentado por Yin, ou seja:

"o estudo de caso como qualquer outra pesquisa experimental

gera proposições teóricas ... (generalizações analíticas) e não

enumera freqüências (generalizações estatísticas), portanto, não

se trata de uma amostra que pretende generalizar conclusão para

uma população ou um universo." (Yin, 1984,p.21)

o estudo pretende-se exploratório, sem se preocupar em constatar

hipóteses para generalizações teóricas, visando porém, a partir de

argumentos e hipóteses já verificados em outros estudos referentes a essas

duas dimensões, cultura organizacional e internalizacao de valores, verificar

se esse caso específico fortalece ou invalida reverenciais teóricos até então
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existentes, pois basta um caso indicar uma direção contrária para que haja

novos questionamentos.

3.1.1 Metodologia para Estudo de Caso

Com o objetivo de sistematizar o método e torná-lo menos sujeito a

pontos fracos (resultados viesados ou paradoxais), Yin (1984) desenvolve um

trabalho detalhado para dar suporte ao método, percorrendo todas as fases

de uma pesquisa: definição do problema, design (plano), coleta de dados,

análise de dados e composição de relatório.

Há que se considerar ainda que o estudo de caso permite ao

pesquisador investigar fenômenos sociais complexos de forma "holistica",

processual, 'dinâmica, inter-relacionadas, complementando uma forma de

conduzir linear, cartesiana.

De acordo com Yin (1984) assim como o viés é possível de ocorrer em

outros tipos de experimentos como questionários elaborados incorretamente,

o estudo de caso também está sujeito a esse problema, uma vez que é uma

forma empírica de questionamento.

A definição técnica apresentada por Yin (1984) é:

"O estudo de caso é um questionamento empírico que investiga

um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto real, quando

os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente

evidentes, e no qual múltiplas fontes de evidências são

utilizadas." (Yin, 1984,p.23)
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As razões para a escolha do método do caso único é semelhante a um

experimento no qual se pretende determinar se as proposições teóricas são

corretas ou se outras alternativas analíticas são relevantes. Normalmente usa-

se o caso único quando ele representa um caso crítico ou extremo ou único.

Outra razão para o estudo de um único caso é por ele representar um

caso revelador, um fenômeno passado merecedor de uma investigação

científica. O ponto vulnerável do método está na representação incorreta do

caso, o que deverá ser evitado através da maximização de coletas de

evidências.

3.1.2 Planejamento da Pesquisa.

Outra dimensão relevante colocada por Yin (1984) é quanto ao

planejamento de pesquisa cuja definição é apresentada por Nachmias &

Nachmias,1976, citado por Yin (1984):

"é um plano que guia o pesquisador no processo de coleta,

análise, e interpretação das observações. É um modelo de lógica

que permite elaborar relações causais entre as variáveis. O

desenho da pesquisa também define os limites das

generalizações, ou seja, se as interpretações podem ser

generalizadas para uma população ou para diferentes situações."

(Yin, 1984,p.28-29)

As etapas que compõe o plano de pesquisa para o estudo de caso

seguirão a orientação dada por Yin (1984):

• Problema a ser estudado (como? e porque?);

• Proposições (Hipóteses direcionadoras);
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• Unidade(s) de Análises;

• Articulação dos Dados com as Proposições;

• Critério para interpretar os resultados (estatístico ou comparativo com

outras proposições rivais).

3.1.3 O Problema

Voltando ao trabalho em questão, a definição do problema refere-se ao

como e por que a internalização de valores se relaciona com a cultura

organizacional na empresa Ticketmaster Brasil.

3.1.4 Proposições

Em um estudo de caso exploratório, de acordo com YIN (1984) poderia

optar-se por não formular proposições. Em alguns design de pesquisas de

casos, no entanto, são utilizadas proposições baseadas em estudos

anteriores que irão dar as direções para a exploração mesmo que ao final da

pesquisa estas não sejam negadas ou confirmadas (YIN, 1984).

3.1.5 Unidade de Análise

A empresa Ticketmaster Brasil foi escolhida para o estudo de caso em

função das seguintes peculiaridades:

• A empresa atua na indústria de serviços de entretenimento, setor este que

vem se caracterizando pela sua rápida globalização e por suas profundas

e rápidas mudanças tecnológicas;

• O pesquisador trabalha na companhia desde 2001 como Diretor Geral, e

tem deste modo grande contato e acesso à empresa-objeto.
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• Ao período de transição em que a.empresa se encontra, expondo-a a

grandes choques culturais devido a uma integração com a matriz jamais

antes vivida.

A unidade de análise será a empresa como categoria econômica

conceitual e teórica. Independente da complexidade crescente dessa

categoria econômica, o grupo ou conglomerado será analisado como

categoria unitária de firma. No início a Ticketmaster constituía-se de uma

única unidade produtiva-e ao~g!lQo40 tempo várias outras empresas

passaram a fazer parte do grupo como produção de shows e teatro, empresas

de marketing direto e gestão de casas e parques de diversão.
/

3.1.6 Fonte de Dados

Para a elaboração deste estudo foram utilizados as seguintes fontes:

• Acompanhamento de artigos de jornais e revistas que façam referência à
Ticketmaster ou ao setor em que esta atua

• Entrevistas com colaboradores da empresa, sem que tenham caráter

estatístico, porém fornecendo informações adicionais visando confirmar

evidências observadas de outras fontes.

• Observação direta do cotidiano e rotina da organização, tendo a

oportunidade de observar e participar de suas ativldades. - - -
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3.2 Breve Histórico da Empresa.

A Ticketmaster é uma multinacional que, através de um sistema

proprietário, emite, administra e distribui ingressos para espetáculos, eventos

esportivos, familiares, parques de diversão e teatros em 10 países ao redor do

mundo - são eles Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Austrália,

Noruega, México, Chile, Argentina e Brasil.

o sistema da Ticketmaster permite que seus clientes consigam comprar

"on-line" ingressos em qualquer dos seus quatro canais de venda: Internet, Call

Center, Pontos de Venda e Bilheterias das Casas.

Fundada em 1976 nos Estados Unidos, quando dois estudantes do Arizona

resolveram organizar eventos em sua faculdade, a Ticketmaster hoje é líder

absoluta em seu ramo de atividade. Entre os eventos e artistas que já utilizaram

os serviços da empresa, estão nomes respeitados da industria de entretenimento

internacional, como Madonna, Radiohead, Cirque du Soleil, os musicais da

Broadway e eventos esportivos de grande porte. No Brasil, a empresa prestou

serviços a shows memoráveis, como o dos Backstreet Boys, Eric Clapton os Três

Tenores entre outros.

A Ticketmaster estreou no Brasil em julho de 2000, mês em que organizou

seis apresentações de dois espetáculos: Os Três Tenores, realizado no estádio do

Morumbi, e a peça "Aí Vem o Dilúvio", que foi encenada no teatro Ópera. Na

época, a empresa contava com apenas oito funcionários - seis operadores, um

supervisor e um coordenador. Hoje, a Ticketmaster conta com 265 funcionários no

Brasil, e em julho de 2001, apenas um ano após sua estréia em território nacional,

organizou 400 apresentações no showbiz brasileiro - e tem previstas 300 para o

mês de agosto.
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A Ticketmaster trabalha com quatro formas de venda: através das

bilheterias, instaladas no local onde o evento será realizado; do Call Center,

serviço de vendas por telefone (o cliente adquire seus bilhetes através do cartão

de crédito); das centrais da Ticketmaster, localizadas em redes de lojas; e do

Ticketmaster On-line, serviço de vendas pela Internet hospedado no portal Terra.

Todos os meios de venda - bilheterias, Call Center, centrais da

Ticketmaster e Ticketmaster On-line - estão interligados por uma central, o que dá

ao público a mesma disponibilidade de lugares em todos os pontos de compra.

Além de facilitar a compra de entradas, o sistema de software exclusivo da

Ticketmaster também permite ao produtor um controle eficiente sobre a venda de

ingressos.

Para que o cliente possa planejar seus programas com antecedência, a

Ticketmaster também publica mensalmente um guia com informações a respeito

de todos os ~ventos e casas que utilizam os serviços da empresa. O guia é

distribuído nos envelopes do Call Center, nos pontos de venda e nas bilheterias.

Como forma de remuneração, a Ticketmaster cobra taxas pelo serviço de

distribuição de ingressos, que varia de acordo com a distância de entrega e o valor

da compra. Os preços dos ingressos são definidos pelo produtor do evento, que

pode optar por arcar com os custos das taxas fixas. A Ticketmaster possui um

atendimento exclusivo para grupos acima de 40 pessoas.

Depois do grande crescimento conquistado em seu primeiro ano de

funcionamento, a Ticketmaster tem planos para ampliar seu campo de atuação.

Atualmente enfocada em São Paulo, onde possui contrato com 14 casas fixas, nos

próximos meses a Ticketmaster tem como meta expandir sua atuação em outras

capitais brasileiras, como o Rio de Janeiro, onde já possui contrato com o ATL

Hall, Salvador, Curitiba, Brasília, Porto Alegre e Belo Horizonte.
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Algumas casas associadas à Ticketmaster:

- Credicard Hall (São Paulo)

- DirecTV Music Hall (São Paulo)

- Teatro Abril (São Paulo)

- Teatro Jardel Filho (São Paulo)

- Teatro Bibi Ferreira (São Paulo)

- TBC (São Paulo)

- Teatro Aliança Francesa (São Paulo)

- Teatro Maksoud (São Paulo)

- Teatro Oficina (São Paulo)

- Sala São Paulo (São Paulo)

- Centro da Terra (São Paulo)

- Teatro Augusta (São Paulo)

- Espaço Cultural Promon (São Paulo)

- ATL Hall (Rio de Janeiro)

3.3 Descrição das Variáveis.

3.3.1 Internalização dos Valores.

Para efeitos deste estudo, temos escolhido três principais valores a serem

explorados. São estes:

• Auto-estima: grau de valorização de si mesmo, de respeito e de

importância em relação a outros indivíduos.

• Empatia: ate de se colocar psicologicamente e em sentimento na

posição do outro.Ouvir as pessoas, preocupar-se, compreender.

• Afetividade: ato de aproximação demonstrando o mesmo valor e

natureza igualitária. Conversar, interagir, cumprimentar.
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3.3.2 Vinculo Individuo - Trabalho

São as manifestações da pratica dos valores auto-estima, empatia e

afetividade que afetam as relações de trabalho, desempenho profissional,

desempenho no trabalho, o processo de.suqestões.e.melhorias e o estimulo a

competência e criatividade.

3.3.3 Vinculo Individuo - Organização.

São manifestações como o sentimento de lealdade, respeito à

hierarquia, normas e procedimentos, sentimento de amor e gosto pela

empresa, sentimento de ser útil, selo pelo patrimônio e imagem da empresa,

desempenho no trabalho em condições adversas, clima interno e tomada de

decisões.

3.4 Descrição da Amostra.

Em dezembro de 2001, época da coleta de dados, a empresa

Ticketmaster possuía cerca de 165 funcionários. Por se tratar de um universo

pequeno, o autor decidiu distribuir questionários a todos os funcionários,

incluindo todos os níveis hierárquicos da organização. Portanto foram

distribuídos 165 questionários nas cidades de São Paulo, Salvador e Rio de

Janeiro.

Do total dos questionários distribuídos, 145 foram devolvidos, o que

equivale a 88%. Todos os questionários devolvidos foram aproveitados.

Observa-se que, dentre os 145 respondentes, 75% são do sexo

feminino e 25% do sexo masculino. Isto pode ser explicado pelo fato da

empresa operar um centro telefônico com 60 posições de atendimento onde
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tradicionalmente os operadores são mulheres. Os homens estão mais

presentes nas áreas administrativas e de suporte técnico.

Quanto aos dados funcionais, foi possível constatar que o tempo médio

de prestação de serviços desde a data de admissão e de aproximadamente 6

meses. Isto reflete o alto giro de pessoal que a empresa teve ao longo do ano

de 2001 a raiz de uma serie de reestruturações.

De igual forma, foi possível constatar que 21% dos respondentes são

de nível administrativo e 79% de nível operacional (operadores, supervisores

e assistentes).

3.5 Instrumento de coleta de dados.

O instrumento de coleta de dados foi constituído de duas partes auto -

aplicáveis, contendo uma pagina de rosto com mensagem aos respondentes

na qual era explicado o objetivo genérico da pesquisa, o caráter acadêmico

das informações fornecidas e o agradecimento pela colaboração. O

questionário era antecedido de instruções para seu conhecimento. O

instrumento completo pode ser encontrado no Anexo 1 deste trabalho.

A primeira parte do instrumento visou coletar dados pessoais e

funcionais; e a segunda parte, mensurar as demais variáveis.

Na segunda parte, o instrumento foi elaborado visando medir o grau de

internalização dos valores do comprometimento, o vinculo dos empregados

com o trabalho e o vinculo dos empregados com a empresa. Os itens do

instrumento foram mensurados através de escalas tipo Likert de 5 pontos, nas

35 perguntas iniciais. A escala tinha a seguinte gradação: 1 - concordo, 2 -

tendo a concordar, 3 - não concordo nem discordo, 4 - tendo a discordar e 5

- discordo.
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3.6 Procedimento de Coleta de Dados.

Após tomar ciência do instrumento, objetivos e procedimentos a serem

adotados, a Gerente de RH da empresa Ticketmaster expediu um e-mail para

todos os gerentes de área pedindo a sua colaboração no preenchimento dos

formulários. Estes formulários foram distribuídos a todos os funcionários da

companhia estabelecendo uma data limite de devolução (31íI2í2001).

o numero de questionários devolvidos foi de 145.

3.7 Analise dos dados.

Através da analise estatística dos dados, obtiveram-se resultados como

distribuição de freqüências, porcentagens, medias e desvio padrão para as

variáveis do estudo que permitissem o seu calculo.

3.7.1 Analise descritiva da variável valores internalizados.

A) Auto-estima.

Importância de todos para o trabalho

Neste item, 43% dos participantes concordam que e importante

mostrar que todas as pessoas são importantes para o trabalho, 37%

tendem a concordar e 20% não concordam nem discordam.

Grupo e a essência do trabaho

Quanto a demonstração de que o grupo e a essência do trabalho,

56% dos participantes concordaram, 36% dos participantes tendem

a concordar e 8% não concordaram nem discordaram.

Elogios ao trabalho dos colegas
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No que se refere a este item, 36% dos participantes concordam que

e importante elogiar o trabalho dos colegas, 39% tendem a

concordar, 10% não concordam nem discordam e 15% tendem a

discordar.

Valorização e u-soâefsogéstõésnotrabalho

Quanto ao uso de sugestões dos colegas, 57% dos participantes

concordaram com que e importante usar as sugestões dos colegas,

40% tendem a concordar e 3% não concordam nem discordam.

A tabela 1, apresenta os resultados evidenciados nesse grupo de variável.

Tabela 1.

Distribuição porcentual da variável valores internalizados - auto-estima

Variável: Concordam Tendem a Não Tendem a Discordam
Valores % concordar concordam, discordar %

internalizados auto- % nem %
estima discordam

%
Impotancia de todos 43 37 20 O O

para o trabalho

Grupo e a essência 56 36 8 O O
do trabalho

Elogios ao trabalho 36 39 10 15 O
dos colegas

Uso de sugestões 57 40 3 O O
dos colegas

Média 48 38 10,25 3.25 O
Fonte: Pesquisa realizada pelo autor em 12/2001.

B) Empatia.

Ouvir idéias dos colegas
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Dos resultados obtidos, vemos que 61% dos participantes concordam

com que ouvir idéias dos colegas e importante, 9% tendem a concordar,

15% não concordam nem discordam e 15% tendem a discordar.

Entendimento das explicações sobre o trabalho

Neste item 49% dos participantes concordam com a afirmação que

procurar explicar o trabalho ao colega certificando-se que as explicações

foram bem entendidas, 11% tendem a concordar, 20% não concordam nem

discordam e 20% tendem a discordar.

Informação e atualização sobre o trabalho

Quanto à preocupação por estar sempre bem informados e atualizados

sobre as atividades do trabalho, 70% dos participantes concordam, 15%

tendem a concordar 10% não concordam nem dlscordameõss tenderna
discordar.

Ensinar ao colega novo da empresa

Neste item, 39% dos participantes concordam que ensinar ao novo

colega as atividades do trabalho é importante, 21% tendem a concordar,

15% não concordam nem discordam e 25% tendem a discordar.

Desenvolvimento do respeito mutuo

Quanto à importância do desenvolvimento do respeito mutuo, 70% dos

participantes concordam, 25% tendem a concordar e 5% não concordam

nem discordam.

Ajuda ao colega de trabalho

Com relação a importância de ajudar aos colegas de trabalho, 55% dos

participantes concordam, 15% tendem a concordar, 20% não concordam

nem discordam, 5% tendem a discordar e 5% discordam.
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Uso da sinceridade nas relações de trabalho

Neste item, 60% dos participantes concordam que a transparência nas

relações de trabalho é importante, 15% tendem a concordar, 20% não

concordam nem discordam e 5% tendem a discordar.

Compreensão dos sentimentos dos colegas

Para o 43% dos participantes a compreensão dos sentimentos dos colegas

e importante, o 17% tendem a concordar, 30% não concordam nem

discordam e 10% tendem a discordar.

Cuidado em não ferir a auto-estima

Neste item, 44% dos participantes concordam que ao criticar um colega

de trabalho deve-se ter cuidado para não feri-lo, 20% tendem a concordar,

16% não concordam nem discordam 15% tendem a discordar e 5%

discordam.

A tabela 2 apresenta os resultados obtidos para esse grupo de variável.

C) Afetividade.

Amabilidade no trato diário

Neste item, 59% concordam estar sempre sendo amistosos e amáveis no

dia-a-dia de trabalho, 27% tendem a concordar e 9% não concordam, nem

discordam, 1% tendem a discordar e 4% discordam.

Cumprimento ao chegar ao trabalho

Quanto á importância de cumprimentar e ser cumprimentado pelos colegas

de trabalho, ao chegar na empresa, 94% dos respondentes concordam com

essa afirmativa.
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Tabela 2.

Distribuição porcentual da variável valores internalizados - Empatia

Variável: Valores Concordam Tendem a Não Tendem a Discordam

internalizados - Empatia % concordar concordam, discordar %
% nem %

discordam
%

Ouvir idéias dos colegas 61 9 15 15 O

Entendimento das 49 11 20 20 O

explicações sobre o

trabalho

Ensinar ao colega novo 39 21 15 25 O

da empresa

Desenvolvimento do 70 25 5 O O

I espelto mutuo

Ajuda ao colega de 55 15 20 5 5

trabalho

Uso da sinceridade nas 60 15 20 5 O

relações do trabalho

Compreensão dos 43 17 30 10 O

sentimentos dos colegas

Cuidado em não ferir a 44 20 10 10 5

auto-estima

Informação e atualização 70 15 10 5 O

dobre o trabalho

Média 54.56 16.44 16.78 11.11 1.11

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor em 12/2001.

Interação permanente com o grupo

No que se refere a este item, 81% dos respondentes concordam que o

mais importante e sempre estar interagindo com o grupo, 16% tendem a

concordar e 3% não concordam, nem discordam
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Conversa informal como parte do trabalho

Quanto considerar a conversa informal durante o trabalho, como algo

necessário nas empresas, 62% dos respondentes concordam com esta

afirmativa, e 28% tendem a concordar.

A tabela 3 apresenta os resultados obtidos para esse grupo de variável.

Tabela 3.

Distribuição porcentual da variável valores internalizados - afetividade

Variável Valores Concordam Tendem a Não Tendem a Discordam

Internalizados - % concordar concordam, discordar %

afetividade % nem %

discordam

%

Amabilidade no trato 59 27 9 1 4

diário

Cumprimento ao 94 3 3 O O

chegar ao trabalho

Interação permanente 81 16 3 O O

com o grupo

Conversa informal 62 28 6 3 1
como parte do

trabalho

Média 74 19 5 1 1
Fonte: Pesquisa realizada pelo autor em 12/2001

4.7.2 Analise descritiva da variável vinculo individuo - trabalho.

Utilização dos valores facilitando relações de trabalho

Neste item, 4% dos participantes concordam que a utilização dos valores,

auto-estima, empatia e afetividade, facilitam as relações de trabalho e 96%

tendem a concordar.
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Importância da pratica dos valores no contexto de trabalho

No que tange a considerar importante a prática dos valores auto-estima,

empatia e afetividade no contexto do trabalho, 7% dos participantes concordam

com esta afirmativa; 90% tendem a discordar e 3% não concordam, nem

discordam.

Relação da chefia com subordinado influenciando o desempenho

profissional

No que se refere a este item, 18% dos participantes afirma que dependendo

da forma como a chefia pede para executar um trabalho, isto influi no

desempenho; 63% tendem a concordar; 6,9% não concordam, nem

discordam,4,8% tendem a discordar e 6,9% discordam

Falta de transparência da organização influenciando na produtividade

Neste item, 12% dos participantes concordam que a falta de transparência

com relação às decisões e acontecimentos da empresa, interfere na

produtividade, e 78% tendem a concordar ..

Incentivo das chefias no processo de melhoria do trabalho

Neste item, 11% dos participantes concordam que consideram muito

importante as chefias incentivarem os subordinados a dar sugestões para

melhoria no trabalho, e recompensá-los; e 86% tendem a concordam.

Falta de cumprimento amistoso, interferindo no desempenho diário

No que se refere a este item, 27% dos participantes concordam que quando

um chefe não cumprimenta seus subordinados ao chegar ao trabalho, isto

interfere no desempenho deles, 50% tendem a concordar, 14% não concordam

nem discordam, 2% tendem a discordar e 7% discordam.

Sugestões de melhorias no trabalho
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Quanto a procurarem sempre sugerir melhorias no trabalho dos colegas, 21%

dos respondentes concordam com esta afirmativa; 63% tendem a concordar; 12%

não concordam, nem discordam; 3% tendem a discordar e 1% discorda.

Desempenho no trabalho, independente de condições adversas

Neste item, 17% dos respondentes concordam que normalmente

desempenham suas atividades no trabalho, independentemente de condições

adversas e 68% tendem a concordar.

Prática dos valores como estímulo da competência e criatividade

Quanto a este item, 17% dos respondentes concordam em acreditar que a

prática dos valores auto-estima, empatia e afetividade estimula os participantes,

a serem mais competentes e criativos; 75% tendem a concordar; e 6% não

concordam, nem discordam.

A tabela 4 apresenta os resultados obtidos para esta variável.
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Tabela 4.

Distribuição porcentual davarlãvel vlnculo lndlvlduo - trabalho

Variável Vinculo Concordam Tendem a Não Tendem a Discordam
individuo - trabalho % concordar concordam, discordar %

% nem %

discordam

%

Utilização dos valores 4 96 O O O
facilitando relações de

trabalho

Importância da pratica dos 7 90 3 O O
valores no contexto de

trabalho

Relação da chefia com 18 63 7 5 7
subordinado influenciando

o desempenho profissional

Falta de transparência da 12 78 8 1 1
organização influenciando

na produtividade

Incentivo das chefias no 11 86 2 1 O
processo de melhoria do

trabalho

Falta do cumprimento 27 50 14 2 7
amistoso interferindo no

desempenho diário

Sugestões de melhorias no 21 63 12 3 1
trabalho

Desempenho no trabalho 17 68 7 6 2
independente de condições

adversas

Pratica dos valores como 17 75 6 2 O
estimulo a competência

ecriatividade

Média 15 74 7 2 2

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor em 12/2001
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4.7.3 Análise descritiva da variável vínculo indivíduo - organização.

Prática dos valores e o fortalecimento do vínculo dos empregados com a

empresa

Neste item, 81% dos respondentes concordam que a prática dos valores

auto-estima, empatia e afetividade, fortalece o vínculo dos participantes com a

empresa; 12% tendem a concordar; e 5% não concordam, nem discordam.

Prática dos valores e o fortalecimento do sentimento de lealdade e o

desejo de permanência na empresa.

Quanto a este item, 77% dos respondentes acreditam que à medida que os

empregados pratiquem os valores auto-estima, empatia e afetividade, o

sentimento de lealdade, e o desejo de permanecer na empresa se fortalecem;

16% tendem a concordar; e 6% não concordam, nem discordam.

Prática dos valores como garantia de respeito à hierarquia, normas e

procedimentos institucionais

Existe concordância para 57% dos respondentes que o fato de praticar os

valores auto-estima, empatia e afetividade na empresa, garante o respeito pela

hierarquia, pelas normas e procedimentos institucionais; 24% tendem a

concordar; 8% não concordam, nem concordam; 6% tendem a discordar e 5%

discordam.

Demonstração de amor e gosto pela empresa

A maioria dos respondentes (84%) concordam que procuraram demonstrar

amor e gosto pela empresa Ticketmaster que trabalham; e 11% tendem a

concordar.

Disponibilidade e utilidade à empresa
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Neste item, 90% dos respondentes concordaram que procuraram estar

sempre disponíveis, e serem úteis à empresa em que trabalham; 9% tendem a

concordar e 1% não concordam, nem discordam com esta afirmativa.

Prática dos valores e o clima interno na empresa

A maioria dos respondentes (79%) concorda que a empresa que aplica os

valores auto-estima, empatia e afetividade, tem um clima interno mais harmonioso

do que as empresas que não aplicam.

Zelo pelo patrimônio e imagem da empresa

A maioria dos respondentes (94 %) concordou que buscam zelar pelo

patrimônio e imagem da empresa em que trabalham; 4% tendem a concordar; e

2% não concordam, nem concordam.

Participação das atividades na empresa e o fortalecimento do

comprometimento com a empresa

Quanto a este item, 77% dos respondentes concordam em acreditar que

estar participando das atividades da empresa fortalece o comprometimento com

colegas, chefia e com a empresa.

Prática dos valores e a tomada de decisões

Neste item, 72% dos respondentes concordam que a prática dos valores

auto-estima, empatia e afetividade pela alta administração da empresa, facilita a

tomada de decisões nos negócios; 17% tendem a concordar com esta afirmativa.

Os resultados desse grupo de variável estão sumarizadas na Tabela 5.
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Tabela 5

Distribuição percentual da variável vínculo indivíduo-organização

Variável % % % % %

Não

Vínculo Concordam Tendem a concordam Tendem a Discordam

Indivíduo-organização concordar nem discordar

Discordam

Práticas dos valores e o 81 12 5 1 1

fortalecimento do vínculo dos

empregados com a empresa

Prática dos valores e o fortalecimento 77 16 6 -- 1

do sentimento de lealdade e o desejo

de permanência na empresa

Prática dos valores como garantia de 57 24 8 6 5

respeito à hierarquia, normas e

procedimentos institucionais

Demonstração de amor e gosto pela 84 11 4 -- 1

empresa

Disponibilidade e utilidade à empresa 90 9 1 -- --
Prática dos valores e o clima interno 79 16 3 1 1

da empresa

Zelo pelo patrimônio e imagem da 94 4 2 -- --
empresa

Participação nas atividades da 77 17 6 -- --
empresa e o fortalecimento do

comprometimento com a empresa

Prática dos valores e a tomada de 72 17 10 -- 1

decisões

Média 79 17 10 1 1

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor em 12/2001
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CAPITULO 4 - APRESENTAÇÀO DO ESTUDO DE CASO

45.1 Discussão dos Resultados

A discussão dos resultados será realizada, buscando interpretação dentro

da leitura revisada e com base em informação sobre a organização estudada.

Em função dos objetivos de estudo,a análise será realizada em etapas.

4.1.1 Dados Pessoais

Existe uma predominância, na empresa Ticketmaster, de participantes do sexo

feminino. Isso pode ser compreendido pelo fato da empresa ser do ramo de cal!

center onde tradicionalmente, os ocupantes de cargos na área de operação e

serviços sejam do sexo feminino.

Ao longo do último ano a empresa Ticketmaster vem incorporando, aos seus

quadros gerenciais e de supervisão, pessoas do sexo feminino.

Quanto á idade, observa-se que o grupo pesquisado é jovem, com média de idade
- ------ ----------------------- -

de 31 anos.

Quanto ao nível educacional, observou-se uma relação positiva, ou seja, maior

nível educacional, maior o comprometimento, embora algumas pesquisas

mostrem o contrário. Mowdaye colaboradores, (1982), concluíram que as pessoas

com maior nível educacional têm maiores expectativas sobre a organização e

acabam abandonando-a quando estas não são atendidas. Na população

pesquisada, 49% dos participantes possuem graduação superior.
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Com relação ao nível de cargo, observou-se certa relação dos ocupantes de cargo

administrativo com comprometimento organizacional.

4.1.2 Dados relacionados aos valores internalizados

Ficou evidenciada a internalização dos valores do comprometimento, por

parte dos participantes. O valor empatia foi o mais significativo, principalmente por

considerar atitudes como ensinar ao colega novo que entra, o respeito mútuo

existente entre os participantes da empresa, a relação de ajuda entre os colegas.

Em seguida, o valor auto-estima que demonstra a empresa Ticketmaster,

atribuindo uma forte importância de todos os participantes para o trabalho e

fortalecendo a idéia de que o grupo é a essência do trabalho.

No valor afetividade, ficou demonstrada pela maioria dos participantes, a

importância do cumprimentar, do sorrir ao iniciar a jornada diária de trabalho.

Os valores que foram internalizados reforçam a vertente do

comprometimento normativo que, segundo Wiener, 1982, levam em consideração

a internalização e identificação com os valores da organização e sua missão. No

enfoque sociológico de Halaby, 1986, existe uma obediência, submissão às

normas e valores da organização.

A internalização desses valores reporta-se ao surgimento e

desenvolvimento de atitudes de apego,envolvimento, prontidão, atração afetiva

aos valores e objetivos organizacional, conforme preconizado pelo enfoque de

comprometimento afetivo/atitudinal dos autores como Mowday e colaboradores,

(1928), Rosseau & Wade Benzoni (1995), Popper & Lipshitz (1992) e Allen &

Meyer (1990).
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Através do enfoque comportamental, as atitudes surgidas e desenvolvidas

transformam-se em ações de "estar comprometido com", o que gera um

comportamento pró-ativo em relação à organização.

A média global da internalização dos valores do comprometimento (auto-

estima, empatia e afetividade) obtida na amostra global dos participantes, revelou-

se alta (média = 80), confirmando assim o alcance do objetivo da primeira questão

da pesquisa.

4.1.3 Dados relacionados ao vínculo indivíduo-trabalho

Conforme os resultados identificados nesta variável, ficou evidenciada mais

uma vez, a predominância do enfoque de comprometimento normativo. A

utilização e a prática dos valores facilitaram as relações e o contexto de trabalho.

A média global desta variável, considerando os noves itens pertinentes a

ela, foi de 75% de concordância, o que confirma que quanto maior é o vínculo do

indivíduo com o trabalho, através da internalização dos valores, maior é o

comprometimento com a organização.

o caráter inovador, o grau de autonomia de realizar o trabalho, a prática

administrativa, voltada para uma gestão participativa e o forte enfoque no

treinamento e desenvolvimento dos participantes da empresa contribuíram para

fortalecer este vínculo.

4.1.4 Dados relacionados ao indivíduo-organização

A mensuração desta variável resultou em média elevada ( média = 80% ).

A lnterpretaçãodesteresultadoicom base no conteúdo dos itens componentes

dessa variável, sugere que a empresa Ticketmaster gera, em seus participantes,
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sentimentos de interesse, zelo, disponibilidade, utilidade, amor por estar vinculado

a ela.

Esses dados confirmam que a busca da criação de vínculo da organização,

com seus empregados, tem ocorrido de maneira satisfatória, o que estabeleceu a

utilização da abordagem de comprometimento afetivo.
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CAPITULO 5 - CONCLUSOES, LIMITAÇÕES E RECOMENDACOES

Conforme os resultados da pesquisa implementada na empresa Ticketmaster, que

foram apresentados no capitulo anterior, as seguintes são as conclusões,

recomendações e limitações do estudo.

5.1 Conclusões

Esta dissertação teve dois objetivos específicos:

a) Verificar a internalização dos valores do comprometimento por parte de

indivíduos pesquisados.

b) Constatar se os vínculos indivíduo-trabalho e indivíduo-organização

influenciam a formação de uma cultura organizacional determinada.

Com base na pesquisa realizada junto à empresa Ticketmaster, pode-se

apresentar as seguintes conclusões importantes:

a) Existe relação entre valores organizacionais e comprometimento

organizacional. Isto porque ficou constatado que os indivíduos que integram

a amostra tem um nível de comprometimento baixo com a organização à

qual estão vinculados e apresentam baixo grau de vinculação com os

valores da empresa. Esta conclusão foi fortemente reforçada pelas

respostas dos participantes às questões relacionadas aos valores

internalizados (auto-estima, empatia e afetividade).

b) Existe uma lacuna na literatura de comprometimento organizacional com

relação á integração de diferentes abordagens de estudo do

comprometimento (afetivo, instrumental, normativo, sociológico e

comportamental), por existir uma pulverização dos conceitos sobre
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comprometimento organizacional e falta de unanimidade entre os

pesquisadores sobre o assunto.

Em síntese, ficou demonstrado nesta pesquisa, embora se tratando de um

estudo de caso cuja amostra foi pequena, existe uma relação significativa entre

comprometimento organizacional e internalização de valores.

5.2 Limitações do estudo.

Cabe observar que os resultados do estudo são apresentados em forma de

um estudo de caso que, embora apresente resultados significativos, não devem

ser generalizados para outras organizações do ramo de serviços do país, uma vez

que não há garantias que o comprometimento de todos os participantes da

empresa Ticketmaster seja homogêneo.

Além disso, outra limitação diz respeito ao modelo de estudo que, por ser

especificamente qualitativo, poderá ser aperfeiçoado em futuras pesquisas, ainda

que esse estudo tenha revelado que os valores do comprometimento

organizacionais tenham influência na formação de uma cultura organizacional

determinada.

Por outro lado, não conseguiu-se constatar a relação entre a formação de

uma cultura organizacional determinada com a internalização de valores e o

comprometimento organizacional.

Mesmo assim a relação existente entre compromentimento organizacional e

tempo de empresa do funcionário, não pode ser explorada por se tratar de uma

empresa relativamente nova (menos de três anos de funcionamento).
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De igual forma, embora o estudo foi implementado pelo departamento de

Recursos Humanos da empresa, existem evidencias que o pesquisador foi

identificado podendo influenciar desta forma as respostas apresentadas.

Por ultimo, por se tratar de uma amostra pequena o fato de quinze

questionários não terem sido devolvidos poderia influenciar de certa forma os

resultados estatísticos do estudo.

5.3 Recomendações.

5.3.1 Com relação a empresa pesquisada.

A empresa pesquisada tem atravessado por uma serie de mudanças

estruturais ao longo do ultimo ano que influencia de certa forma a formação de

uma cultura organizacional determinada advinda de um processo de internalização

de valores.

Diante do cenário anterior e conforme a constatação do baixo grau da

internalização dos valores do comprometimento dos participantes da empresa

Ticketmaster, é recomendável que:

Seja feita a declaração de valores do comprometimento da empresa

pesquisada, visando com que seja assimilada por todos os níveis hierárquicos,

servindo de orientação para o trabalho diário.

A prática dos valores do comprometimento comece ser usada como critério

para avaliar o desempenho de todos os níveis hierárquicos da empresa.

A declaração de valores seja usada como guia básico para a formação e

desenvolvimento de equipes semi-autônimas.
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A administração da empresa Ticketmaster reavalie periódica e criticamente

a gestão dos seus recursos humanos, criando condições que desenvolvam e

mantenham o comprometimento dos indivíduos.

5.3.2 Com relação a futuros estudos e pesquisas.

Devido às limitações observadas neste estudo e recomendável que futuros

estudos referentes ao tema apresentado sejam desenvolvidos com o intuito de

constatar de forma mais clara a relação entre a internalização dos valores do

comprometimento e a formação de uma cultura organizacional determinada.

De igual forma se recomenda continuar os estudos empíricos com outras

empresas do mesmo setor (serviços) para que se verifiquem quais as

consequencias e implicações do comprometimento organizacional no

desempenho da organização (resultados de mercado, crescimento de mercado).

Mesmo assim o desenvolvimento de estudos que investiguem a integração

das diferentes abordagens de comprometimento organizacional seria de grande

contribuição para relacionar as diferentes correntes existentes na literatura neste

sentido.

Por outro lado se recomenda examinar a relação entre a variável de

referência comprometimento organizacional e outras variáveis de estudo tais

como: política de recursos humanos, liderança, processo de comunicação,

qualidade de vida, cultura organizacional e relações de poder.

Mesmo assim desenvolver estudos que examinem o impacto do

comprometimento organizacional em empresas de serviços e recomendável, dada

a importância do crescimento deste setor na economia do país.
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Em linha com a tendência rnundíaldeconsolldação, a contribuição de

estudos complementares identificando o grau de comprometimento organizacional

em empresas que processaram mudanças organizacionais em decorrência de

fusões e incorporações torna-se de grande valia para gerentes e diretores.

Recomenda-se de igual forma promover estudos que identifiquem o modelo

de comprometimento, por exemplo, naquelas empresas que são apontados como

estando entre as melhores práticas em gestão de recursos humanos.

Quanto aos instrumentos de avaliação se recomenda desenvolver estudos

adicionais que forneçam aos pesquisadores de ferramentas adicionais na medição

de comprometimentb organizacional e cultura organizacional.

Finalmente se recomenda aprofundar estudos que busquem outras

relações entre o variável comprometimento organizacional e idade, gênero, tempo

de empresa, grupos ocupacionais e com amostras mais amplas que possam

produzir resultados mais significativos.
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ANEXO I

Procedimentos Importantes e Questionário
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~ROCEDIMEN:TosiMPORTANTE~

• o tempo médio para o preenchimento da pesquisa é de aproximadamente 1 hora,
procure responder calmamente - sem pressa.

• Leia com a máxima atenção cada etapa de trabalho antes de começar a responder.

• No caso de dúvida, ligue para (011) xxxx xxxx ou yyyy yyyy.

• Inicialmente, preencha com caneta, o campo de identificação.

• Preencha com caneta, o campo que corresponde a sua resposta.

• Procure responder a pesquisa de forma completa, revisando-a antes de enviá-la.

• No caso de assinalar uma resposta indevidamente, anule com traços, e em seguida,
assinale a resposta correta .

lO PARTE

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

1 1 11

I. Sexo D Masc. D Fem. 2. Idade DAnos

r-3. Escolaridade:

O 1° Grau (fundamental): O Completo O Incompelto

O 2° Grau (Médio): O Completo O Incompleto

O
Superior:

O
Completo

D
Incompleto

D Pós Graduação: D Especialização D Mestrado

4. Tempo na empresa Ticketmaster: D
1 1

5. Função:

11

6 Local de Atuação:
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20 PARTE: QUESTION_Á_RI~OJ------~

Assinale com X a resposta que melhor representa sua opinião :

7) A utilização dos valores- Auto-estima, Empatia e Afetividade, facilita as relações no
trabalho.
o Concordo O Não Concordo, nem Discordo
O Tendo a Concordar

o Tendo a discorda
O Discordo

8) E importante demonstrar que todos os colaboradores são importantes para o trabalho.
O Concordo O Não Concordo, nem Discordo O Tendo a discorda
O Tendo a Concordar O Discordo

9) Estou sempre sendo amistoso (amável) no trato diário.
O Concordo O Não Concordo, nem Discordo
O Tendo a Concordar

10) Demonstro que o grupo é a essência do trabalho.
O Concordo O Não Concordo, nem Discordo
O Tendo a Concordar

O Tendo a discorda
O Discordo

O Tendo a discorda
O Discordo

11) Considero importante praticar no meu contexto de trabalho, os valores da Auto-Estima,
Empatia e Afetividade.
O Concordo
O Tendo a Concordar

O Não Concordo, nem Discordo O Tendo a discorda
O Discordo

12) Para mim, é importante estar sempre elogiando o trabalho de meus colegas.
O Concordo O Não Concordo, nem Discordo O Tendo a discorda
O Tendo a Concordar O Discordo

13) É importante cumprimentar e ser cumprimentado pelos colegas de trabalho, ao chegar
na empresa.
O Concordo O Não Concordo, nem Discordo
O Tendo a Concordar

O Tendo a discorda
O Discordo

14) Dependendo da forma como o chefe pede para executar um trabalho, isso influi no meu
desempenho.
O Concordo
O Tendo a Concordar

O Não Concordo, nem Discordo

15) O mais importante é sempre estar interagindo com o grupo.
O Concordo O Não Concordo, nem Discordo
O Tendo a Concordar

O Tendo a discorda
O Discordo

O Tendo a discorda
O Discordo
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16) A prática dos valores -Auto-Estíma, Empatia e Afetividade-, fortalece o vínculo dos
empregados com a empresa.
O Concordo O Não Concordo, nem Discordo
O Tendo a Concordar

o Tendo a discorda
O Discordo

17) Considerado importante dar "ouvidos" às idéias dos colegas sobre eu trabalho.
O Concordo O Não Concordo, nem Discordo O Tendo a discorda
O Tendo a Concordar O Discordo

18) Ao explicar um trabalho ao colega procuro, certificar-me que as explicações foram bem
entendidas.
O Concordo
D Tendo a Concordar

O Não Concordo, nem Discordo O Tendo a discorda
O Discordo

19) Procuro estar sempre informado e atualizando-me sobre as atividades no trabalho.
O Concordo O Não Concordo, nem Discordo O Tendo a discorda
O Tendo a Concordar O Discordo

20) Qualquer colega novo inicia na empresa, é importante ensiná -Io adequadamente.
O Concordo O Não Concordo, nem Discordo O Tendo a discorda
O Tendo a Concordar O Discordo

21) Eu acredito que à medida que os empregados pratiquem os valores: Auto-Estima,
Empatia e Afetividade, o sentimento de lealdade, e o desejo de permanecer na empresa, se
fortalecem.
O Concordo
O Tendo a Concordar

O Não Concordo, nem Discordo O Tendo a discorda
O Discordo

22) É importante usar as sugestões de colegas, visando facilitar o trabalho.
O Concordo O Não Concordo, nem Discordo O Tendo a discorda
O Tendo a Concordar O Discordo

23) A falta de transparência da empresa, com relação às
normalmente interfere na produtividade.
O Concordo O Não Concordo, nem Discordo
D Tendo a Concordar

decisões e acontecimentos,

O Tendo a discorda
O Discordo

24) Considero muito importante as chefias incentivarem seus subordinados a dar sugestões
para melhoria no trabalho, e recopensá-los.
O Concordo O Não Concordo, nem Discordo
O Tendo a Concordar

O Tendo a discorda
O Discordo

25) Quando um chefe não cumprimento seus subordinados ao chegar no trabalho, isso
interfere no desempenho deles.
O Concordo O Não Concordo, nem Discordo
O Tendo a Concordar

O Tendo a discorda
O Discordo
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26) O fato de praticar valores- Auto-Estima, Empatia e Afetividade na empresa garante o
respeito pela hierarquia, pelas normas e procedimentos institucionais.
D Concordo D Não Concordo, nem Discordo D Tendo a discorda
D Tendo a Concordar D Discordo

27) Procuro sempre sugerir melhorias no trabalho de meus colegas.
D Concordo D Não Concordo, nem Discordo
D Tendo a Concordar

D Tendo a discorda
D Discordo

28) procuro demonstrar amor e gosto pela empresa em que trabalho.
D Concordo D Não Concordo, nem Discordo
D Tendo a Concordar

D Tendo a discorda
D Discordo

29) Procuro estar sempre disponível, e ser útil à empresa em que trabalho.
D Concordo D Não Concordo, nem Discordo D Tendo a discorda
D Tendo a Concordar D Discordo

30) Normalmente desempenho
condições adversas.
D Concordo
D Tendo a Concordar

minhas atividades no trabalho, independentemente das

D Não Concordo, nem Discordo D Tendo a discorda
D Discordo

31) Eu acredito que a prática dos valores - Auto-Estima, Empatia e Afetividade, estimula
os empregados a serem mais competentes e criativos.
D Concordo D Não Concordo, nem Discordo
D Tendo a Concordar

D Tendo a discorda
D Discordo

32) Eu busco zelar pelo patrimônio e imagem da empresa em que trabalho.
D Concordo D Não Concordo, nem Discordo D Tendo a discorda
D Tendo a Concordar D Discordo

33) Procuro estar sempre desenvolvendo o respeito mútuo entre meus colegas.
D Concordo D Não Concordo, nem Discordo D Tendo a discorda
D Tendo a Concordar D Discordo

34) Considero importante ajudar os colegas de trabalho quando necessário.
D Concordo D Não Concordo, nem Discordo D Tendo a discorda
D Tendo a Concordar D Discordo

35) Nas minhas relações de trabalho, procuro estar sempre fazendo uso da sinceridade e
não de rodeios.
D Concordo
D Tendo a Concordar

D Não Concordo, nem Discordo D Tendo a discorda
D Discordo
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36) Uma empresa que aplica os valores - Auto-Estima, Empatia e Afetividade, tem um
clima interno mais harmonioso do que as empresas que não os aplicam.
O Concordo O Não Concordo, nem Discordo O Tendo a discorda
O Tendo a Concordar O Discordo

'1>7)Considero -importante estar sempre compreendendo os sentimentos dos colegas de
trabalho.
CJ Concordo O Não Concordo, nem Discordo
D Tendo a Concordar

o Tendo a discorda
O Discordo

38) Eu acredito que estar participando das atividades
comprometimento com colegas, chefia e com a empresa.
O Concordo O Não Concordo, nem Discordo
O Tendo a Concordar

da empresa, fortalece o

O Tendo a discorda
O Discordo

39) Considero a conversa informal durante o trabalho como algo necessário nas empresas.
O Concordo O Não Concordo, nem Discordo O Tendo a discorda
O Tendo a Concordar O Discordo

40) Eu procuro, ao criticar um colega de trabalho, ter cuidado para não feri-lo.
O Concordo O Não Concordo, nem Discordo O Tendo a discorda
O Tendo a Concordar O Discordo

41) Eu acredito que a prática dos valores - Auto-Estima, Empatia e Afetividade pela alta
administração da empresa facilitam a tomada de decisões nos negócios.
O Concordo O Não Concordo, nem Discordo O Tendo a discorda
O Tendo a Concordar O Discordo

42) Na sua opinião, indique três mudanças que você observou no seu comportamento, a
partir da introjeção/internalização dos Valores de Comprometimento.

43) Cite três pontos importantes e mecessanos -para se obter comprometimento dos
empregados dentro da empresa e fortalecer seu vínculo com ela (Organização).

o Questionário está encerrado, e agradeço em muito a você pela colaboração em
preenchê-lo
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ANEXO II

Valores Corporativos Ticketmaster
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ticke tmaster
VALORES CORPORATIVOS

TICKETMASTER:

- Respeito, Qualidade e Transpência;
- Etica;
- Desenvolvimento dos Recursos Humanos;
- Compartilhamento da Cultura Organizacional;
- Inovação; e
- Delegação de Autoridade com Responsabilidade
- Ser a melhor empresa de serviços do mercado

brasileiro e profunda conhecedora dos habítos e
necessidades dos nosso clientes.

------

108



109

Anexo III

Missão Corporativa Ticketmaster
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